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RESUMO 

 

A formação inicial de professores em exercício constitui-se desafio ante as provocações de 

formar o profissional que se encontra inserido no contexto de atuação, possui experiências e 

práticas pedagógicas, mas que carecem ainda de uma formação acadêmica, que contribua para 

a ampliação de conhecimentos teóricos que fundamentem sua prática e possibilitem  

ponderações nas ações pedagógicas. Visando reflexão sobre a formação dos professores em 

exercício da profissão, desenvolvida pelo Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (Parfor), apresento como meta norteadora: Qual o significado e as 

contribuições formativas do Programa Parfor/Universidade do Estado da Bahia (Uneb), para a 

(re)construção da prática pedagógica do professor em exercício, no cotidiano docente? 

Considerando o currículo, a articulação teoria e prática e sistematização da ação e reflexão no 

cotidiano em que os professores acadêmicos estão inseridos. No propósito de buscar respostas 

a essa indagação, nosso estudo apresentou como objetivo geral: Analisar o significado e as 

contribuições da formação dos professores acadêmicos da Parfor/Uneb, para a (re)construção 

da sua prática pedagógica. E como objetivos específicos: Desvelar as contribuições da formação 

em Licenciatura para os sujeitos que já se encontravam inseridos no cotidiano escolar; Analisar 

o currículo do curso de Licenciatura em Pedagogia/Parfor/Uneb, identificando os elementos 

que o definem, diferenciam e constituem; Investigar o que apontam os professores acadêmicos, 

sobre a contribuição da formação para ressignificar sua prática. O contexto que constituiu a 

pesquisa foi o Curso de Licenciatura em Pedagogia/Parfor/Uneb, desenvolvido no município 

de Gentio do Ouro/Ba. Os sujeitos implicados foram professores acadêmicos em exercício da 

profissão, que cursavam a Licenciatura em Pedagogia/Parfor/Uneb. A metodologia proposta 

para  orientação do presente estudo está pautada prioritariamente nas concepções teóricas da 

abordagem qualitativa, por entender que pode proporcionar o desenvolvimento deste trabalho, 

ao ilustrar diferentes possibilidades de modos de construção na análise dos dados. A pesquisa 

foi desenvolvida utilizando procedimentos do mapeamento das pesquisas realizadas com a 

temática, estudo bibliográfico, análise de documentos, pesquisa de campo com entrevistas 

semiestruturas e grupo de discussão. Realizamos em duas fases interdependentes: Primeiro 

momento compomos a pesquisa bibliográfica e análise de documento sobre o referido campo 

de estudo, com base em autores: Alves e André (2013), Brzezinski (2014, 2018) Brzezinski e 

Leal (2019), Feldmann (2009, 2017), Gatti (2014) Gatti et al. (2019), Marcelo García (1999), 

Mizukammi (2002, 2010), Nóvoa (2009, 2012, 2013), Pimenta (1994, 2006), Pimenta e Lima 

(2004), Roldão (2007, 2008), Gimeno Sacristán (1999, 2000, 2013), dentre outros, que 

referendaram nossa pesquisa. Já o segundo momento constituiu-se numa investigação do 

fenômeno, na qual buscou-se identificar como foi a implementação do Parfor, na Uneb, as 

contribuições da formação, suas fragilidades e potencialidades, através de entrevista 

semiestruturada com a assessora de programas especiais, vinculada a Pro Reitoria de Graduação 

(Prograd), a coordenação local do Programa vinculada a Universidade, com professores 

formadores e a realização do grupo de discussão com os professores acadêmicos. Consideramos 

que a formação do professor em exercício no Programa Parfor/Uneb, contribuiu com a 

construção/desconstrução/reconstrução da prática pedagógica dos professores em exercício. 

Enquanto política pública de formação do professor ainda há muito por fazer. No entanto tem 



 

alcançado os professores nos mais distantes municípios desse Estado e contribuído com a 

formação dos professores e da educação pública. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Formação do Professor; Prática Pedagógica; Parfor. 
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ABSTRACT 

 

The initial training of in-service teachers is a challenge in the face of the provocations of 

training the professional who is inserted in the context of performance, has experiences and 

pedagogical practices, but which still lack academic training, which contributes to the 

expansion of knowledge theorists who base their practice, allow for considerations in 

pedagogical actions. Aiming to reflect on the training of teachers in the profession, developed 

by the National Plan for the Training of Teachers of Basic Education (Parfor), I present as a 

guiding goal: What is the meaning and formative contributions of the Parfor / Uneb Program, 

for (re) construction of the pedagogical practice of the teacher in practice, in the teaching 

routine? Considering the curriculum, the articulation between theory and practice and 

systematization of action and reflection in the daily life in which academic teachers are inserted. 

In order to seek answers to this question, our study presented as a general objective: To analyze 

the meaning and contributions of the training of Parfor / Uneb academic teachers, for the (re) 

construction of their pedagogical practice. And as specific objectives: Unveil the contributions 

of undergraduate education to subjects who were already part of school life; Analyze the 

curriculum of the Degree in Pedagogy / Parfor / Uneb, identifying the elements that define, 

differentiate and constitute it; Investigate what academic teachers point out about the 

contribution of training to reframe their practice. The context that constituted the research was 

the Degree in Pedagogy / Parfor / Uneb, developed in the municipality of Gentio do Ouro / Ba. 

The subjects involved were academic professors working in the profession, who were taking a 

degree in Pedagogy / Parfor / Uneb. The methodology proposed to guide this study is based 

primarily on the theoretical conceptions of the qualitative approach, as it understands that it can 

provide the development of this work, by illustrating different possibilities of ways of 

construction in data analysis. The research was developed using procedures for mapping 

research carried out with the theme, bibliographic study, document analysis, field research with 

semi-structured interviews and discussion group. We carried out in two interdependent phases: 

First we compose the bibliographic research and document analysis on the referred field of 

study, based on authors: Alves e André (2013), Brzezinski (2014, 2018), Brzezinski and Leal 

(2019), Feldmann (2009, 2017) , Gatti (2014) Gatti et al. (2019), Marcelo García (1999), 

Mizukammi (2002, 2010), Nóvoa (2009, 2012, 2013), Pimenta (1994,2006), Pimenta and Lima 

(2004) Roldão (2007, 2008), Gimeno Sacristán (1999, 2000, 2013), among others, who 

endorsed our research. The second moment was an investigation of the phenomenon, in which 

it was sought to identify how the implementation of Parfor at Uneb was, the contributions of 

training, its weaknesses and potential, through semi-structured interview with the advisor of 

special programs, linked the Pro Rectory of Graduation (Prograd), the local coordination of the 

Program linked to the University, with teacher teachers and the holding of a discussion group 

with academic teachers. We consider that the training of the acting teacher in the Parfor / Uneb 

Program, contributed to the construction / deconstruction / reconstruction of the pedagogical 

practice of the acting teachers. As a public policy for teacher education, much remains to be 

done. However, it has reached teachers in the most distant municipalities of that State and has 

contributed to teacher training and public education. 

 

Keywords: Public Policies; Teacher training; Pedagogical Practice; Parfor. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Da minha trajetória profissional ao objeto de estudo 

 

Escrevo porque à medida que escrevo vou me entendendo e entendendo o que quero 

dizer, entendo o que posso fazer. Escrevo porque sinto necessidade de aprofundar 

as coisas, de vê-las como realmente são. 

 

Clarice Lispector 

 

Como Clarice Lispector, senti a necessidade de escrever para compreender-me melhor, 

enxergar com maior clareza alguns aspectos dos percursos que percorri.  Dessa forma, optei por 

fazer um breve resgate da minha trajetória profissional, revelar os caminhos que me conduziram 

ao enfoque deste estudo.  Portanto, compartilho, em forma de narrativa, em primeira pessoa, 

algumas facetas do meu itinerário na docência que se relacionam com o objeto desta pesquisa: 

A formação do professor em exercício. 

Sempre acreditei na Menina que queria conhecer e aprender com o Mundo, me sentia 

como ela, sedenta por descobrir, por viajar, por conhecer, por aprender, sempre inquieta, 

curiosa. Aprender cada vez mais, tudo que o mundo e a vida podiam me ensinar.  

Sabia que o mundo era grande, não se resumia ao espaço e tempo onde eu residia 

naquele momento, sonhava, sonhava muito. Acredito que sonhos viravam realidade, basta 

acreditar neles, estudar, enfrentar, lutar e com persistência, esperança e coragem realizamos 

cada um deles. E dessa forma venho conquistando o mundo. 

Nasci no município de Miguel Calmon, interior da Bahia a 370 Km, da capital 

Salvador, onde iniciei minha vida de estudante na alfabetização, até concluir o ensino médio, 

formei no curso de Magistério, como professora. Mas sempre inquieta, curiosa, não desejava 

encerrar meus estudos, queria mais, ir além. No entanto, no município não tinha mais como dar 

continuidade aos estudos, pois só havia formação até o ensino médio. Assim, iniciei minha vida 

profissional como professora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, concursada na 

Secretaria Municipal de Educação de Miguel Calmon/BA, onde permaneci de 1991 a 1994, 

atuando na educação básica. 

Em 1995, essa menina sonhadora, curiosa, ávida por conhecer e aprender chega a 

Salvador, encantada com a capital do estado, levando um mundo de sonhos para realizar. O 

primeiro deles era ingressar a Universidade, cursar o Ensino Superior, por acreditar que lá se 

abririam as portas do conhecimento e principalmente carreira profissional.  
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Em 1996, ingresso no curso de Licenciatura em Pedagogia, na Universidade Católica 

de Salvador (Ucsal), momento em que as políticas de formação de professores começavam a 

ser analisadas no Brasil, aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 

9.394/96 (LDBEN 9394/96), marcado por uma série de reformas educacionais, inaugurando 

um novo modelo de educação no nosso País. Foi nesse contexto que cursei Licenciatura em 

Pedagogia, construí conhecimentos significativos e me formei uma profissional, estudiosa da 

educação. Nesse período da formação, fui estagiária do Instituto Euvaldo Lodi (IEL). 

Em 1999, recém-formada, retorno à educação pública, por meio de concurso público, 

vinculada à Secretaria Municipal de Educação do município de Candeias/BA, para atuar como 

Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental I e II. Procurei construir naquele espaço 

propostas que viabilizassem o fazer educativo e contribuíssem com a formação em exercício 

dos professores os quais coordenava. Aqui começa a minha inquietação e investimento na 

formação desses profissionais em exercício da profissão. No contexto dessa escola, 

implementei momentos de formação com meus pares professores. 

Nessa época, procurei também investir na minha formação profissional e fui em busca 

de cursos de especialização. Cursei a especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional, 

pois procurava entender sobre a construção de conhecimentos dos alunos que apresentavam 

dificuldades em aprender, buscava fundamentação que pudesse me ajudar a refletir sobre o 

processo de ensino e aprendizagem desses alunos e como ajudá-los junto com os professores.  

Em 2003, começo a carreira de docente universitária, no âmbito da faculdade privada, 

neste mesmo período cursei especialização em Organização e Planejamento do Ensino 

Superior, precisava conhecer, aprender sobre esse contexto de atuação profissional, pois até 

então só havia atuado na educação básica. No âmbito dessa faculdade, trabalhei no curso de 

Licenciatura em Pedagogia e ministrei as disciplinas de Psicologia e Educação e Estágio 

Curricular Supervisionados em espaços não escolares de educação. 

No mesmo ano, ingressei como docente no Programa de Formação de Professores em 

Exercício da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), denominado Rede Uneb 2000, 

responsável no estado da Bahia pela formação dos professores em exercício (que em 2009 

transforma-se em Parfor). Neste programa, ministrei as disciplinas de Fundamentos da Teóricos 

e Metodológicos da Ação Pedagógica (Funtap) e Estágio Curricular Supervisionado, no curso 

de Licenciatura em Pedagogia, que funcionava no município de Gandú/BA, localizado no baixo 

Sul da Bahia a 240 Km de Salvador. Uma oportunidade também de aproximação com a 

Universidade pública, reconhecê-la como um espaço de atuação junto com a formação de 
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professores do contexto público. Mais uma vez, a menina sonhava, e com força e foco realizava, 

conquistava seu mundo. Assim, dou início à minha carreira profissional no Ensino Superior, no 

contexto da formação do professor em exercício. 

O Programa de Formação de Professores em Exercício Rede Uneb 2000 foi porta de 

entrada para a realização de um dos objetivos profissionais: tornar-me docente da Universidade 

pública e de qualidade. Em contato com o Programa e com a Universidade, percebo que era 

possível concretizar meu objetivo, com possibilidade de ser efetiva e contribuir de forma mais 

efetiva com a formação dos professores da educação básica, pública, no estado da Bahia.  

Em 2004, participo da seleção, por meio de concurso público para professor auxiliar 

efetivo, sou aprovada e em fevereiro de 2005 sou convocada, adentrando na Universidade do 

Estado da Bahia (Uneb), no Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT), 

Campus XVI, no município de Irecê/BA. E no caminho da vida, mais uma vez a menina saia 

para ampliar conhecimento de mundo, adentrar outra realidade, outro povo, outras culturas. 

Agora em Irecê, sertão da Bahia, a famosa capital do feijão, a 480 KM de Salvador. E lá se vai 

a menina, em suas andanças, conhecendo e desbravando outro mundo. 

Iniciei no DCHT, Campus XVI, como docente dos componentes: Psicologia e 

Educação, História da Educação Brasileira e Pesquisa e Prática Pedagógica, nos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Letras. Procurei sempre desenvolver projetos de 

extensão que envolvessem a comunidade e principalmente os professores em exercício, como: 

Dificuldades de Aprendizagem na sala de aula, com as professoras da rede municipal de 

educação; Pedagogia Hospitalar e a Brinquedoteca no âmbito hospitalar, na pediatria do 

Hospital Regional de Irecê Doutor Mario Sobrinho, atual Hospital Regional Irmã Dulce. Em 

minha trajetória profissional, sempre me interessei pela formação docente, ligada à 

universidade e a instituições de formação pedagógica que desenvolvem atividades com escolas, 

sejam públicas ou privadas. Trabalhei a formação do professor, com o propósito de 

compreender os avanços e retrocessos da formação, mas também buscando contribuir com 

momentos de estudo, debates e construção de aprendizagens junto aos profissionais da 

educação. 

Em 2007, assumi a Coordenação local do Programa estadual de alfabetização de 

adultos, o Todos pela Alfabetização (Topa), que apresentava o objetivo de formar professores 

no âmbito da alfabetização de jovens, adultos e idosos, no Território de Identidade de Irecê 
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1(TII). Fui a responsável pelo trabalho na coordenação do programa, organizando a formação 

dos professores alfabetizadores e coordenadores locais, que atuavam no Programa Topa, 

desenvolvido em parceria da Universidade, governo do estado da Bahia e Secretarias 

Municipais de Educação.  Neste período, debrucei-me a estudar, refletir e analisar as questões 

ligadas à alfabetização de jovens, adultos e idosos (EJA) e os saberes necessários para o 

professor que iria atuar com a alfabetização na EJA. 

A coordenação do Topa, no TII, foi uma experiência muito enriquecedora, que 

permitiu conhecer os 19 (dezenove) municípios do sertão baiano, que compõem o TII, região 

marcada pela seca e com grande número de analfabetos, acompanhei a implementação do 

Programa Topa. Fui responsável por coordenar e atuar, enquanto formadora dos professores 

alfabetizadores. Acompanhei o Programa Topa de 2007 a 2014, aprendendo no contexto da 

EJA, suas especificidades, as dificuldades e avanços das políticas públicas para alfabetizar no 

sertão baiano. Toda essa experiência resultou em 2013, no Projeto de Mestrado em Educação 

de Jovens e Adultos (MPEJA/Uneb), que discorreu sobre a formação de professores 

alfabetizadores que atuavam no Programa Todos pela Alfabetização (Topa).  

Nesse mesmo período, entre 2008 e 2010, assumo a coordenação do Colegiado de 

Pedagogia no DCHT, Campus XVI, onde desenvolvi ações de formação docente no curso do 

Licenciatura em Pedagogia, construímos o projeto do curso e ações com a comunidade. Aprendi 

muito com essa experiência, sobre a universidade, sobre as licenciaturas e, principalmente, 

sobre a gestão.  

No período de 2010 a 2014, após eleição para diretor departamental, assumo a Direção 

do DCHT, Campus XVI, e coletivamente conseguimos o reconhecimento dos Cursos de 

Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Letras. Implantamos no âmbito do Departamento 

13 (treze) turmas do Programa de Formação de Professores em Exercício Plataforma Freire 

(Parfor): 7 (sete) turmas de Licenciatura em Pedagogia, e as demais turmas: Licenciatura em 

Letras, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em História, Licenciatura em Artes, 

Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Matemática. No período, também coordenei 

uma turma de Licenciatura em Pedagogia no município de Jussara/BA e posteriormente 

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

desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões, o governo da Bahia passou a reconhecer a existência 

de 27 Territórios de Identidade, constituídos a partir da especificidade de cada região. O território é conceituado 

como um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, caracterizado por critérios 

multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma 

população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de 

processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade, coesão social, 

cultural e territorial (BAHIA, 2017). 
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coordenei uma turma de Licenciatura em Matemática, que funcionava no âmbito do DCHT, 

Campus XVI.  

Enquanto gestora do DCHT, Campus XVI, acompanhei todas as turmas do Parfor, 

reunindo-me com os secretários(as) de educação do Território de Identidade de Irecê, com 

coordenadores(as) locais e com a coordenação geral do programa da Uneb. Sempre trabalhei 

no Parfor, programa pelo qual tenho uma atenção especial, um olhar respeitoso e afetuoso, por 

trabalhar com professores em exercício, que têm muitas vivências e experiências com a 

docência, por aproximar a Universidade da educação básica e pública, uma contribuição para a 

formação desses profissionais e consequentemente cumprindo seu papel na sociedade, na 

educação. Constituiu-se um dos momentos mais gratificantes da minha caminhada profissional.  

Essa experiência de gestora foi desafiadora. Aprendi muito, cresci profissionalmente 

e amadureci ao assumir um Departamento, cuidando das questões administrativas, financeiras 

e pedagógicas. Construir um ciclo: professora, coordenadora de colegiado e diretora significa 

um percurso de luta, desafios e realizações. 

Esse conhecimento profissional e de vida, assim como os estudos desenvolvidos, 

muito contribuíram para minha práxis pedagógica e profissional, principalmente no campo da 

formação de professores, no qual venho atuando nos últimos 20 (vinte) anos, desenvolvendo 

trabalhos de  docência, pesquisa e extensão com os professores, dentro e fora da universidade. 

E a menina vai trilhando novos caminhos, novos saberes, tempos e olhares sobre e com o 

mundo. 

Em 2014 solicito transferência para o Departamento de Ciências Humanas (DCH), 

Campus IV, no município de Jacobina/BA. Mais uma mudança, novos saberes e sabores. 

Consigo voltar para perto da minha terra, da minha gente. Venho atuar a 30 Km do município 

de Miguel Calmon/BA, onde nasci, trazendo um grande desejo de atuar com a formação de 

professores desse Território de Identidade do Piemonte da Diamantina. E a menina que está 

sempre em suas andanças, conhecendo o mundo, retorna a seu lugar de origem, a sua cultura, a 

sua gente e redescobre suas raízes. 

No DCH, Campus IV, atuo com os componentes: Psicologia e Educação e Pesquisa e 

Prática Pedagógica no curso de Licenciatura em Letras, componente este que discute as 

questões relativas a teoria e prática pedagógica do professor, a transformação deliberativa2 de 

                                                           
2 Transformação deliberativa, na medida em que o trabalho docente não se traduz numa mera “transposição”: por 

um lado, supõe uma transformação dos saberes; por outro lado, obriga a uma deliberação, isto é, a uma resposta a 

dilemas pessoais, sociais e culturais. Estes dois princípios, transformação e deliberação, são fundamentais para 

compreender o núcleo fundamental do conhecimento docente (NÓVOA, 2012, p. 15). 
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conhecimentos teóricos para a sua prática e  ingresso do graduando no tempo e espaço da escola, 

no descobrir-se e constituir-se profissional da docência. Período que continuei atuando no 

Parfor, e em 2016, no município de Xique-Xique/BA, região ribeirinha, localizada às margens 

do Velho Chico, ministrei o componente Prática Pedagógica, no curso de Licenciatura em 

Biologia.  

Assim, por onde percorri, sempre procurei desenvolver atividades de ensino, pesquisa 

e extensão com a comunidade e os professores em exercício. Busquei desenvolver projetos 

junto com as Secretarias Municipal e Estadual de Educação, com a formação de professores e 

com os discentes das licenciaturas, por compreender a necessidade de um maior relacionamento 

entre sistemas escolares, docentes e universidade, com o intuito de debater e trabalhar a 

formação docente.  

Nessa trajetória, desde 2003, através da Rede Uneb 2000 e Parfor, e lá se vão dezessete 

anos, venho trabalhando com os programas de formação de professores em exercício, conforme 

explicitado no texto. Foi minha porta de entrada no exercício profissional no Ensino Superior 

público e meu vínculo com a educação básica em todo o percurso da minha vivência e 

experiência como professora na educação superior. Vínculo esse primordial para a minha 

formação e para a contribuição do pensar e realizar a formação do professor, sem a dicotomia 

que a teoria é uma coisa e a prática seria outra, mas relacionando sempre a base teórica, para 

desenvolvermos boas práticas pedagógicas, fundamentadas; compreender uma teoria que dê 

base, fundamentação da prática, um processo de construção coletiva e colaborativa entre: 

professores, alunos e escola. Nesse contexto, venho formando e me formando, construindo e 

desconstruído aprendizagens, edificando experiências e vivências formativas. 

Toda essa caminhada da menina pelo mundo, ávida por conhecer, por aprender, me 

possibilitou trabalhar também, em outros espaços educativos além do espaço escolar, 

construindo novas formas de conhecer e perceber o mundo, a docência, a escola e a educação. 

Essa construção me permitiu uma forma de atuação diferente, uma atuação que envolvia um 

conjunto de setores em que as ações e soluções não devem ser prontas e determinadas, mas 

dialogadas, dialéticas, construídas, pois, os espaços educativos em que se desenvolvem situam-

se em regiões e locais diversos, onde os grupos, os docentes, discentes e comunidade, estão 

inseridos em outras culturas, realidades, em um mundo diverso, multicultural. 

A diversidade de espaços em que venho atuando, me possibilitou a vivência com 

diversas manifestações culturais, nos vários contextos educativos e sociais, que consideram a 
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forma de vida dos seus sujeitos, percebendo, identificando suas necessidades, convivendo com 

outras culturas de forma a redimensionar, refletindo a formação do professor. 

Tais inquietações e desafios, aliados às experiências vividas e à curiosidade de estar 

sempre disposta a conhecer outros espaços, conhecer o mundo, me conduziram a essas reflexões 

que mais uma vez me fizeram ver que o conhecimento é um caminho longo a ser percorrido, 

mas tão valioso, tão prazeroso e divertido, que cada vez mais a menina deseja ir mais longe, 

deseja desbravar outras terras, pois a curiosidade movia essa menina. 

Sentia que o mundo ainda estava a minha espera, e dessa vez, em 2017, chego à 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), para cursar o Doutorado no Programa 

de Pós-Graduação Educação: Currículo. Escolhi esta Universidade por ter os melhores 

professores, os que sempre tive como referência, eram e continuam sendo minha base teórica. 

Buscava aprofundar conhecimentos, aprender, buscava beber na fonte. Imagine poder ser aluna 

dos professores: Marina Feldmann, Alípio Casali, Antônio Chizzotti, Ana Saul, Branca Ponce, 

Fernando Almeida, Ivani Fazenda, José Armando Valente, Marcos Masetto, Elizabeth 

Almeida, Mere Abramowicz, Neide Noffs, Nádia Dumara, Marli André, Vera Palcco, Laurizete 

Ferragut e Laurinda Ramalho. Esses professores, que um dia fizeram parte do meu referencial 

teórico, fizeram parte de minhas leituras e da minha biblioteca, desde a graducação em 

Licenciatura em Pedagogia, hoje continuam sendo referência teórica, metodológica e prática, 

minha referência de professores, de pesquisadores. Ser aluna desses profissionais me constituiu 

uma profissional melhor. Quantas vezes fiquei no corredor da PUC-SP, vendo minha biblioteca 

passar por mim, conversar comigo, ou apenas passar, cumprimentar e sorrir. Às vezes, nem 

acreditava. Estar nesse espaço me proporcionou as melhores e maiores experiências de vida e 

formação. Na PUC-SP sou muito feliz. 

No Programa de Pós-graduação Educação: Currículo, com base nas reflexões que 

apresentei em torno da minha trajetória pessoal, acadêmica e profissional, realizei a 

investigação sobre a formação dos professores em exercício, compreendendo como eles 

(re)descobrem, (re)siginificam e (re)constroem suas práticas pedagógicas em contato com a 

formação na Licenciatura em Pedagogia no contexto o Programa Parfor, realizado pela Uneb, 

tendo como questões norteadoras: Qual o significado e quais as contribuições formativas que o 

Programa Parfor/Uneb desenvolveu para a (re)construção da prática pedagógica do professor 

em exercício,  no cotidiano docente? Com propósito de buscar respostas às minhas indagações, 

desenvolvemos um estudo que propôs como objetivo geral:  
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 Analisar os significados e contribuições da formação dos professores 

acadêmicos da Parfor/Uneb, para a (re)construção da sua prática pedagógica.  

E como objetivos específicos:  

 Desvelar os significados e as contribuições da formação em Licenciatura para os 

sujeitos que já se encontravam inseridos no cotidiano escolar;  

 Analisar o currículo do curso de Licenciatura em Pedagogia/Parfor/Uneb,  

 Identificar os elementos que o definem, diferenciam e constituem;  

 Investigar o que apontam os professores acadêmicos sobre as contribuições da 

formação para ressignificar sua prática. 

No primeiro capítulo, apresentamos o caminho percorrido, nosso percurso 

metodológico. Discorremos sobre o contexto da pesquisa: O curso de Licenciatura em 

Pedagogia, desenvolvido com parceria com Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (Parfor), no município de Gentio do Ouro/BA. Os sujeitos pesquisados foram 

26 (vinte e seis) professores em exercício, que cursaram o Parfor. Utilizamos abordagem 

predominantemente qualitativa, com os procedimentos  de análise, realizamos o estudo dos 

documentos, revisão de literatura e revisão do referencial bibliográfico, entrevista 

semiestruturada com coordenadores e assessoria técnica do Programa Parfor, no âmbito da 

Uneb, e com os professores formadores que atuaram no Componente de Fundamentos da Práxis 

Pedagógica (FPP), pois estes acompanharam in loco o desenvolvimento profissional dos 

alunos. Realizamos ainda grupo de discussão (GD) com os professores acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Pedagogia/Parfor/Uneb, para compreendermos o processo formativo, suas 

contribuições e seu significado pessoal e profissional.  

No segundo capítulo, abordamos as políticas públicas para a formação de professores, 

a partir da década de 90. Percorremos um caminho, iniciando pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), n.º 9.394/96, em seus vinte e quatro anos de promulgação, suas 

modificações, seus avanços e o que ainda há por fazer, assim como, a política de formação de 

professores através de seus decretos, o Plano Nacional de Educação (PNE), até a Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC). Trouxemos também, neste capítulo, uma apresentação da Base 

Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-

Formação), para compreendermos o que traz a base, e quais nossos desafios ante a formação de 

professores. 

O terceiro capítulo versa sobre a formação de professores em exercício, suas 

concepções e desafios na contemporaneidade, assim como a relação entre a teoria e a prática 
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para a formação do professor, que se encontra em exercício da sua profissão. Sujeito experiente, 

que professa e constrói seus saberes e fazeres no tempo e espaço educativo. Apresentamos 

pesquisa bibliográfica, realizando o levantamento das teses, dissertações e artigos, na Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no Scientific Electronic Library Online 

(Scielo), e ampliamos a busca também no Portal Dialnet, o que vem sendo pesquisado neste 

últimos sete anos sobre a formação do professor em exercício, no Programa de Formação de 

Professores da Educação Básica (Parfor), no Brasil e na América Latina. Neste capítulo, 

mapeamos as pesquisas desenvolvidas neste período, e nos aprofundamos na análise do 

Programa enquanto uma política pública e as contribuições dessa formação do professor em 

exercício, as contribuições formativas, no que diz respeito à construção da prática e práxis 

pedagógica.  

No quarto capítulo, tratamos da análise dos dados e informações desta pesquisa. 

Discorremos sobre a formação inicial de professores em exercício Uneb, que teve seu início em 

1999 com o Programa Rede Uneb 2000, até chegarmos à parceria da Uneb com Programa 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor). Abordamos como se deu a 

formação dos professores em exercício no âmbito da Universidade, assim como as 

contribuições do curso Licenciatura em Pedagogia do Programa Parfor/Uneb, para os 

professores em exercício, para sua formação pessoal e profissional, para a construção, (Re) 

construção sua prática pedagógica, igualmente como da profissionalidade docente. 

Acreditamos que este estudo possibilitou identificarmos as contribuições do Programa 

Parfor/Uneb, para a (re)construção da teoria e prática pedagógica do professor acadêmico, mas 

foi além, contribuiu também com a constituição da profissionalidade docente. 

Consideramos que a formação em contexto para esses professores, faz sim o 

diferencial, para a formação dos profissionais da educação, é uma oportunidade de estudar, de 

construir conhecimentos em contato direto com a ação docente. Apesar de ser uma política 

pública de formação docente, destinada àqueles que não tiveram a oportunidade de formação 

inicial, antes, o programa se faz de extrema necessidade ainda hoje, para garantir a formação 

em lugares tão longínquos, onde a Universidade não teria condições de chegar, não fossem os 

programas especiais de formação, em nosso caso o Parfor. A formação vem possibilitando a 

construção de conhecimento teóricos e práticos da docência no lócus, no contexto da formação 

e atuação profissional. 
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1 CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho 

caminhado, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. 

 

Paulo Freire 

 

Aprendemos a pesquisar, à medida que estudamos, observamos, refletimos, 

analisamos, percorrendo os caminhos da investigação, do descobrir, do desvelar do objeto a ser 

pesquisado. Como nos afirma Freire (1996), aprendemos a caminhar na caminhada, passo a 

passo, no se fazer caminhando. Assim também é a pesquisa: planejamos, nos aprofundamos 

teoricamente, delineamos o caminho, mas a pesquisa se faz mesmo, no seu compasso e 

descompasso. Na aproximação com contexto, com os sujeitos, com o espaço e tempo a ser 

pesquisado. E assim ditamos nosso compasso. De tal modo, foi essa pesquisa, caminhamos 

devagar, descobrimos pessoas, profissionais, descobrimos práticas, desvelamos os caminhos. 

 

1.1 Abordagem da pesquisa 

 

A pesquisa se constitui como um dos principais pilares do desenvolvimento 

tecnológico e científico e apresenta como objetivo a resolução de problemas a partir da 

utilização de um método científico. Entretanto, dada a complexidade do real e a diversidade da 

ciência, os fatos ou fenômenos, sejam eles naturais ou sociais, podem ser analisados de formas 

variadas e distintos graus de profundidade. 

Assim, de um modo geral, podemos afirmar que as ciências humanas e sociais incluem 

como objetivo precípuo compreender os fenômenos sociais. Há, portanto, nas ciências sociais 

diversos métodos para estudar a “realidade”, que nos indicam regras, procedimentos e nos 

auxiliam a realizar nossos estudos, e sua escolha relaciona-se com o objetivo geral de: Analisar 

o significado e as contribuições da formação dos professores acadêmicos da Parfor/Uneb, para 

a (re)construção da sua prática pedagógica. E objetivos específicos: Desvelar as contribuições 

da formação em Licenciatura para os sujeitos que já se encontravam inseridos no cotidiano 

escolar; Analisar o currículo do curso de Licenciatura em Pedagogia/Parfor/Uneb, para 

identificar os elementos que o definem, diferenciam e constituem; Investigar o que apontam os 

professores acadêmicos, sobre a contribuição da formação para ressignificar sua prática. 

Para alcançarmos os objetivos, a metodologia proposta pelo presente estudo está 

pautada nas concepções da pesquisa qualitativa, por entender que esta abordagem pode 
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proporcionar o desenvolvimento deste trabalho, ilustrando diferentes possibilidades de modos 

de construção na análise dos dados. 

A abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção teórico-

metodológica do pesquisador, representa, sobretudo, uma forma válida e confiável de 

compreensão da natureza dos fenômenos sociais. Chizzotti, refere-se à pesquisa qualitativa 

como campo transdisciplinar que envolve as ciências humanas e sociais. 

Este processo, designado de pesquisa, genericamente, pode-se definir como um 

esforço durável de observações, reflexões, análises e sínteses para descobrir as forças 

e as possibilidades da natureza e da vida, e transformá-las em proveito da humanidade 

(CHIZZOTTI, 2013, p. 19). 

Dessa forma, buscamos nos encorajar para conhecer, refletir, analisar e apresentarmos 

a síntese da nossa pesquisa para contribuirmos com o pensar e o fazer da formação docente em 

exercício. Nos esforçamos para usarmos critérios claros, estruturados, com teoria, método e 

linguagem adequada, para apresentarmos as informações encontradas, à fim de contribuirmos 

com a formação do educador. De tal modo, buscamos analisar e descrever a formação dos 

professores em exercício do Programa Parfor, realizado pela Uneb e as contribuições para a 

(re)construção de sua prática docente.  

Pretendíamos, com esta pesquisa, conhecer o contexto da formação de professores em 

exercício no Programa Parfor/Uneb, na Bahia, na turma de Licenciatura em Pedagogia, 

vinculada ao Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT), Campus XXIV 

Xique-Xique, realizada no município de Gentio do Ouro/BA. Procuramos compreender seus 

percursos formativos, seu contexto, sua formação profissional, suas lutas e labutas diárias, 

adentrar em seus contentos e interpretar e trazer ao debate a formação recebida e a construção 

da sua prática. Conforme nos afirma Chizzotti (2013, p. 28-29), 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que 

constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e 

latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível. Após este tirocínio, o 

autor interpreta e traduz, zelosamente escrito, com perspicácia e competência 

científicas, os significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa.  

Assim optamos pela pesquisa qualitativa, por consideramos fundamental para 

entendermos a formação desses professores em exercício da profissão.  A pesquisa qualitativa 

possibilita, entre outros: a descoberta, enfatiza a interpretação do contexto estudado, retrata a 

realidade de forma completa e profunda, usa variedades de fontes de informação, representa os 

diversos pontos de vistas presentes numa situação social, mesmo que sejam conflitantes 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  
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No entanto utilizamos de dados quantitativos, para retratarmos a abrangência do 

programa, e não com a intenção de apresentar e analisar apenas o quantitativo, mostrar os 

números e seu impacto, não para exemplificar os índices ou porcentagem do Programa, e sim 

mostrar a amplitude e a necessidade de formação dos professores em exercício em nosso país 

e principalmente no estado da Bahia. 

Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva, que criou possibilidades de trabalhar 

os sentidos e significados das ações e realizações humanas, valorizando e contextualizando a 

realidade como construção social. Nesse sentido, procuramos descrever e interpretar os dados 

obtidos nas suas contradições e paradoxos. 

Com a pesquisa prioritariamente qualitativa, obtivemos o contato direto com o objeto 

de estudo, que criou oportunidade de observação direta, num ambiente rico de informações. A 

proximidade dos fatos torna mais possível a compreensão, interpretação, análise de descrição e 

exige que o pesquisador esteja atento a todos os detalhes, às questões, aos elementos presentes 

na situação estudada, da mais simples a mais complexa. 

É importante destacar ainda que estudamos algo singular, que tem valor em si mesmo, 

além de ser uma experiência com características peculiares, sempre considerando o que vamos 

apreender.  

Nesse trabalho, utilizamos a pesquisa da realidade de forma complexa e 

contextualizada, descrevendo a complexidade de determinada situação-problema, buscando 

contribuir no entendimento dos comportamentos e atitudes dos professores envolvidos nesse 

processo de ensino e aprendizagem que atuam na educação básica. 

A partir daí compreendemos a realidade e os desafios presentes na vida dos professores 

que ao atuarem na educação básica, ao mesmo tempo realizam sua formação acadêmica, 

voltam-se para a sua prática pedagógica, refletindo sobre a transformação deliberativa dos 

conteúdos teóricos e metodológicos para (re) significar e (re)construir sua prática pedagógica. 

Procuramos trazer a interpretação do contexto da educação de docentes em exercício, 

relatando a realidade de atuação e da formação recebida por estes profissionais. Retratamos a 

realidade dos professores acadêmicos que se constitui peça de fundamental importância no 

processo de ensino e aprendizagem, de reflexão e ação de sua prática docente.  

Buscamos retratar os conflitos entre a formação inicial, as vivências e experiências dos 

professores e a prática pedagógica, retratando a realidade de diferentes perspectivas, elementos 

e, principalmente, trazendo o olhar do pesquisador e da realidade pesquisada. Traremos à luz a 
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complexidade do processo de ensinar e aprender, descobrindo novos significados, saindo do 

óbvio, do senso comum, para descobrir novas experiências, novos sentidos. 

 

1.2 Caracterização do contexto da pesquisa: Universidade do Estado da Bahia 

 

O campo empírico da pesquisa foi o curso de Licenciatura em Pedagogia do Programa 

de Formação de Professores em Exercício Plataforma Freire (Parfor), desenvolvido pela 

Universidade do Estado da Bahia (Uneb), no Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias 

(DCHT), Campus XXIV, Xique Xique, no município de Gentio do Ouro, interior da Bahia. 

A Uneb se constitui a maior instituição pública de Ensino Superior do Estado da Bahia, e está 

presente, geograficamente, em todos os Territórios de Identidade do Estado (TI), estruturada no 

sistema de multicampi3. Possui um total de 29 Departamentos instalados em 24 campi, sendo 

um sediado na capital do Estado, Salvador, e os outros 23 campi, distribuídos entre os mais 

importantes municípios baianos de médio e grande porte, são eles: Camaçari, Barreiras, 

Valença, Bom Jesus da Lapa, Ipiau, Xique-Xique, Seabra, Irecê, Itaberaba, Eunápolis, Teixeira 

de Freitas, Guanambi, Caitité, Brumado, Senhor do Bonfim, Santo Antonio de Jesus, Euclides 

da Cunha, Serrinha, Alagoinhas, Paulo Afonso, Jacobina, Conceição do Coité, Juazeiro, 

Brumado e Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 [...] é fundamental compreender que a organização universitária multicampi planta, concretamente, no espaço 

físico-geográfico, no território, unidades encarregadas do cumprimento das finalidades estatuárias da instituição 

(unidades que integram os chamados campi universitários) e que estas unidades se encontram, também, 

encarregadas da realização da missão universitária, num contexto de convivência com realidades regionais 

bastante diferenciadas (FIALHO, 2005, p. 67). 
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Mapa 01 - Uneb Multicampi 

 
Fonte: Uneb, 2019. 

 

Vale ressaltar que o Curso de Licenciatura em Pedagogia oferecido pelo Parfor se fez 

presente em quase todos os 24 campi. A Licenciatura em Pedagogia foi construída de forma a 

atender o professor que já apresenta experiência profissional, está em sala de aula e cursa a 

licenciatura, mas que já está em exercício da sua profissão, inserido no contexto da educação 

básica, atuando na sede do município, assim como na na zona rural.  

A Licenciatura em Pedagogia/Parfor, pesquisada, iniciou-se no ano de 2014, no 

segundo semestre e foi desenvolvida no município de Gentio do Ouro/BA, vinculado ao 

Campus XXIV, município de Xique-Xique/BA, Departamento Polo da Parfor. O Campus XXIV 

- Campus Universitário Professor Gedival Sousa Andrade, situado na região conhecida como 

Território de Identidade de Irecê (TII), localizado no semiárido da Bahia, foi criado através da 

Resolução do Conselho de Administração no 03/2002 publicado no Diário Oficial em 

01.11.2002, localiza-se no município de Xique-Xique, distando 587 Km de Salvador.  

O município de Xique-Xique/BA, situado a uma altitude de 402 metros em relação ao 

nível do mar, possui clima muito quente e uma área de 5.987,5 km2. Limita-se com os 

municípios de Barra do Rio Grande, Itaguaçu da Bahia, Gentio do Ouro, Morpará e Pilão 

Arcado e de acordo com o IBGE (2019), a população estima-se em 46.483 habitantes. 

Com anseio de melhorar o setor educacional dessa região, tornou-se premente a 

Universidade adentrar esse município e levar um curso superior que atendesse à demanda dessa 

microrregião. Foi assim que o Curso de Letras: Língua Portuguesa e Literaturas, através da 
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Resolução n.º 03/2002 publicada no Diário Oficial em 01.11.2002, criou o referido curso e a 

partir de 2003 foi oferecido à primeira turma. Este curso 4  foi ofertado regularmente nos 

processos seletivos da Universidade de 2003 até o ano de 2011, quando entrou em processo 

gradativo de extinção, por ter sido constatado o cumprimento da sua função social naquele 

Território.  

A partir de 2011, foram oferecidos outros cursos do DCHT, o Curso de Bacharelado 

em Engenharia de Pesca, através da Resolução n.º 1433/2012, de 29 de março de 2012, e teve 

seu início em 2013 e o Curso de Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental, autorizado 

pela Resolução n.º 1.002/2013 publicada no dia 15 de agosto de 2013, e teve seu início em 

2014. Ambos implantados com o sentido de responder os anseios das comunidades integrantes 

do TII, situadas na Bacia Médio São Francisco, comunidade ribeirinha, que tem o Rio São 

Francisco cortando o município, e conta com as parcerias estabelecidas com a Prefeitura 

Municipal de Xique-Xique/Ba e com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e Parnaíba (Codevasf). 

Além dos cursos de licenciatura e bacharelado, o DCHT ofertou cursos integrantes dos 

Programas Especiais de Graduação, como Rede Uneb 2000 e Plataforma Freire. Destes, 

destacam-se os cursos de Licenciatura em: Pedagogia, Geografia e História.  

O Departamento também foi responsável pela oferta de cursos de Licenciatura fora de 

sede, pelo Programa Rede Uneb 2000, em: Licenciatura em Pedagogia no município de 

Itaguaçu/Ba e Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em História no município de 

Barra/BA. 

O DCHT, Campus XXIV, apresenta os seguintes dados em relação aos cursos 

regulares e especiais: 

 

Tabela 01 – Alunos matriculados por curso no Departamento nos cursos regulares 

CURSO ALUNOS MATRICULADOS 

Engenharia de Pesca – Bacharelado 167 

Engenharia Sanitária e Ambiental – Bacharelado 151 

Total 318 

Fonte: Departamento de Ciências Humanas – Campus XXIV (2019). 

 

                                                           
4 O curso de Letras continuou funcionando até o ano de 2014 para que os alunos realizassem a integralização do 

curso. 
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Esses cursos foram oferecidos em turma regular, pois durante mais de dez anos, 

funcionou apenas o curso de Licenciatura em Letras. A partir de 2013, o Departamento oferece 

cursos de bacharelado, que visam impactar a região ribeirinha do Rio São Francisco. 

Já em relação às turmas oferecidas no Parfor, os dados se apresentam da seguinte 

forma: 

 

Tabela 02 – Licenciatura/ Parfor oferecidas no Departamento concluídas 

CURSOS DE LICENCIATURA PARFOR/ MUNICÍPIO ALUNOS  

Pedagogia I – Xique-Xique 

Pedagogia II – Xique-Xique 

História – Xique-Xique 

História – Barra 

Pedagogia - Barra 

Pedagogia – Itaguaçu da Bahia 

Geografia – Xique-Xique 

História – Xique-Xique 

Ciências Biológicas - Xique-Xique 

Pedagogia – Gentio do Ouro 
 

36 

24 

24 

38 

37 

39 

26 

   24 

   19 

   26 

Total:                                      10       293 

Fonte: Departamento de Ciências Humanas – Campus XXIV (2019). 

 

 

Tabela 03 – Licenciaturas/ Parfor oferecidas fora do Departamento concluídas 

CURSOS DE LICENCIATURA PARFOR/ MUNICÍPIO ALUNOS /MATRICULADOS 

Artes Visuais– Xique-Xique 

Educação Física – Barra 

Geografia – Xique-Xique 

Matemática – Barra 
 

13 

19 

21 

25 
 

Total                                            04                            78 

Fonte: Departamento de Ciências Humanas – Campus XXIV (2019). 

 

 

O DCH, Campus XXIV, ofereceu dez turmas no âmbito do Campus, onde os 

professores acadêmicos se deslocavam do seus municípios, para participar da formação no 

âmbito do DCH. Oferecidos de forma modular, aconteciam nos fins de semana (sexta-feira, 

sábado e domingo). Esses cursos também foram oferecidos para quatro turmas, funcionando 

fora de sede do Departamento, ou seja, foram realizados na sede dos municípios. Conseguiram 

abranger quatro municípios do TII, oferecendo 14 turmas de Licenciatura, contemplando 371 

professores. 

Até o ano de 2019, funcionaram ainda quatro cursos fora de sede, realizados em seus 

respectivos municípios, sem necessitar que os professores acadêmicos precisassem se deslocar, 
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facilitando não só o acesso, mas a permanência desses profissionias, uma vez que não são 

dispensados da carga horária de trabalho para estudar e muitos lecionam na zona rural, com 

distâncias bem longas. 

 

1.3 Contextualizando o município de Gentio do Ouro/BA 

 

Iniciamos contanto um pouco da história do município de Gentio do Ouro. Em 1836, 

com a descoberta de minas de ouro e diamantes na Bahia, chegaram de forma aleatória 

exploradores na região e formaram-se os povoados entre as quais o "Gameleira", pertencente à 

época, ao município de Xique-Xique e que posteriormente, elevou-se à categoria de Vila, 

recebendo o nome de Vila Gameleira do Assuruá. 

Já em 1890, após uma série de alterações territoriais e toponímicas, a Vila de 

Gameleira do Assuruá, foi desmembrada do município de Xique-Xique, pelo Ato Estadual de 

9 de julho de 1890, e passa a município, recebendo o nome de Assuruá.  

No entanto, em 23 de junho de 1931, o município foi extinto pelos Decretos Estaduais 

n.º 7.455. E em de 8 de julho de 1933 voltou a pertencer ao município de Xique-Xique, pelo 

Decreto n.º 7.479. Volta a ser Vila de Assuruá. Entretanto, através do Decreto Estadual n.º 

8.546, de 15 de julho de 1933, a então Vila de Assuruá é restaurada a município novamente e 

sua sede foi alterada para a Vila de Gentio do Ouro, pela Lei Estadual n.º 628, de 30 de 

dezembro de 1953 e passa a ser denominado município de Gentio do Ouro/BA. 

O topônimo “Gentio” é uma referência à grande quantidade de índios existentes na 

região quando do início de sua ocupação, que eram de ramificação da nação Tupi; que significa 

“não cristãos”, e o termo “Ouro” está relacionado ao desenvolvimento de atividades 

mineradoras na região.  

Gentio do Ouro está localizado a 615,3 Km da capital da Bahia, Salvador. De acordo 

com os dados do IBGE (2017), a população do município é predominante rural, e estimada, em 

2019, em 11.233 pessoas. Possui um PIB de 12.385, com IDH-M de 0,55 e uma taxa de 

analfabetismo de 11,3% na faixa etária de 0 a 15 anos; e de 30,8% na faixa etária acima dos 15 

anos. Hoje o município tem 130 anos de emancipação (IBGE 2017). 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Xique-Xique
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Mapa 02 – Estado da Bahia – Município de Gentio do Ouro 

 
 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

 

Em relação à educação, o município apresenta os seguintes dados: 

 

Tabela 04 – Dados do município Gentio do Ouro 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] 97,9 % 

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental [2015] 5.4 

IDEB – Anos finais do ensino fundamental [2015] 3.5 

Matrículas no ensino fundamental [2017] 1.744 matrículas 

Matrículas no ensino médio [2017] 359 matrículas 

Docentes no ensino fundamental [2015] 148 docentes 

Docentes no ensino médio [2017] 23 docentes 

Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2017] 43 escolas 

Número de estabelecimentos de ensino médio [2017] 01 escola 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

 

Observamos com esses dados que o município é de pequeno porte, apresenta número 

pequeno de professores, é carente de formação de professores com formação no Ensino 

Superior, na graduação em Licenciatura, no segmento em que atuam. Desses 148 professores 

que atuam no Ensino Fundamental, apenas 26 professores cursaram a graduação em 

Licenciatura em Pedagogia, que encerrou em 2018. 

Neste contexto, alguns professores dos anos finais (6º ao 9º ano), cursam Licenciaturas 

na área em que atuam, na modalidade de cursos da Educação a Distância (EAD), ofertados 

pelas Universidades: Unopar, Anhanguera, Faculdade de Tecnologias e Ciências (FTC), dentre 

outras. 

Identificamos, com dados do IBGE (2017), que a formação contribui com a educação 

do município, pois analisando as informações, identificamos que segundo dados do Ideb (2013), 

referentes aos anos iniciais, em 2013 era de 3,6, (a formação dá-se início em 2014). Em 2015, 
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na avaliação do Ideb, já consegue alcançar 4,4 e na última avaliação em 2017, sobe para 5,4. 

Ou seja, observamos que a avaliação vai melhorando a cada ano, após investimento na 

formação desses profissionais, cursando a Licenciatura em Pedagogia, melhoram os índices, a 

qualidade na educação e, consequentemente, o processo de ensino e aprendizagem.  

Segundo dados do site qedu.org.br, O município de Gentio do Ouro, no Ideb 2017, nos 

anos iniciais da rede pública atingiu a meta e cresceu, passando de 4,4 para 5,4, faltando pouco 

para atingir a meta que era de 6,0.  A partir desses dados, compreendemos que conforme o 

município segue investindo na formação profissional de seus professores e na educação básica, 

os índices do Ideb vêm melhorando. 

 

1.4 Sujeitos da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada com os professores acadêmicos que participaram do Programa 

Parfor e cursaram a Licenciatura em Pedagogia vinculados a Uneb, do município de Gentio do 

Ouro/BA, que ingressaram no primeiro semestre de 2014 e concluíram no segundo semestre de 

2018.  

Nas pesquisas realizadas com o Parfor, encontramos a denominação para os 

professores que participaram do Programa, identificados como: professor-aluno, aluno-

professor, professor-cursista, dentre outros, no entanto, em nossa pesquisa os identificamos 

como professores acadêmicos, pois na realização do grupo de discussão (GD), eles ressaltavam 

a todo momento a importância de estarem no ambiente acadêmico, na academia, na 

Universidade, e ao serem indagados como gostariam de ser identificados e se identificaram 

como professores acadêmicos. Não os identificamos com nomes verdadeiros e sim usamos 

nomes fictícios. 

Neste universo, realizamos a pesquisa com os professores que continuaram em sala de 

aula, em exercício, pois alguns foram assumindo além da sala de aula, onde já se encontravam, 

a gestão escolar, como diretores e coordenadores pedagógicos nas escolas em que atuavam, 

mas não saíram de sala, porquanto este era um requisito para continuar no Programa: estar em 

exercício da docência. Sendo assim, assumiam a sala de aula em um turno e coordenação ou 

direção em outro turno, acumulando as funções de professores e gestores. 

Os sujeitos da pesquisa se constituíram de professores em exercício, vinculados à 

Secretaria Municipal de Educação do município de Gentio do Ouro/BA, que cursavam 

Licenciatura em Pedagogia/Parfor/Uneb, vinculados ao Campus XXIV, Departamento de 
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Ciências Humanas e Tecnologias, no município de Xique-Xique/BA. Eram professores que 

atuavam na educação básica, com média de dez a dezoito anos de experiência, formação inicial 

em Magistério; concursados efetivos e, desde então, atuavam na rede municipal de educação, e 

apenas no ano de 2014, com a oportunidade da Parfor é que realizaram sua formação inicial, 

no curso de Licenciatura em Pedagogia. 

Trabalhamos com 26 professores acadêmicos. Destes, 18 eram professoras e 08 

professores. Destes, 10 professores acadêmicos atuavam na sede do município e 16 professores 

acadêmicos atuavam na zona rural do município, em classes multisseriadas5. 

Há indicativos que o universo da educação básica ainda é um universo feminino. No 

entanto, o que nos chamou a atenção foi o número de professores acadêmicos no curso que 

atuavam na zona rural do município, com classes multisseriadas, correspondendo a mais da 

metade da turma. Eram professores formados em Magistério, que atuavam na Educação no 

Campo, em classes multisseriadas, com alunos da Educação Infantil, a anos iniciais da educação 

básica. 

Esses profissionais além das dificuldades do dia a dia da escola, ainda assumem a 

singularidade de atuar e trabalhar com vários alunos de idades e séries diferenciadas. Pensar 

conteúdos, metodologia e atividades pedagógicas, para turmas heterogêneas, já se apresenta 

como um desafio para os professores, imaginemos uma turma com especificidades tão distintas, 

(como pensar conteúdos, metodologias, atividades pedagógicas e avaliação...) para um grupo 

que abrange: idade, série e tempo de aprender diferente. 

Trabalhamos com todos os professores acadêmicos porque realizamos o convite para 

participarem da pesquisa e todos aceitaram e vieram ao município de Gentio do Ouro, para estar 

conosco. Saíram de seus lugares, alguns com mais de 80km de distância, pois ansiavam 

participar, contribuir. Assim, busquei ouvir e discutir com todos, por meio do grupo de 

discussão (GD). Os professores acadêmicos contribuíram muito com a pesquisa; colocaram-se 

à disposição, vieram, falaram, apontaram as fragilidades, as potencialidades, em que contribuiu, 

o que faltou, o que mudou, enfim, foi um diálogo reflexivo, colaborativo e enriquecedor. 

 

 

 

                                                           
5 As classes multisseriadas são uma forma de organização de ensino na qual o professor trabalha na mesma sala 

de aula, com várias séries do Ensino Fundamental simultaneamente, tendo de atender a alunos com idades e níveis 

de conhecimento diferentes. Bastante presentes na zona rural do País, as classes multisseriadas estão presentes 

sobretudo em áreas de difícil acesso, já que algumas escolas têm um número pequeno de matrículas e a mudança 

para outras escolas nem sempre é possível, por conta da distância (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018). 
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1.5 Procedimentos e etapas da pesquisa 

 

Os procedimentos da pesquisa constituíram-se momentos de fundamental importância 

para o pesquisador e seus interlocutores. Devem ser entendidos como o momento da 

intervenção, quando se opta por instrumentos que sejam mais adequados ao universo do estudo, 

pois os instrumentos com os quais adentramos no universo da pesquisa também nos 

possibilitam a interpretação dos dados e o resultado do estudo.  

Iniciamos com o primeiro passo da pesquisa, colocando o projeto da pesquisa para 

avaliação no Comitê de Ética da Pontifícia Católica de São Paulo (CEP/PUC-SP), para Parecer 

Consubstanciado, por se tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos. Assim construímos 

o Projeto de pesquisa e submetemos ao CEP/PUC-SP, tendo o Parecer de Aprovação n.º 

2.787.397. 

O segundo momento foi o de aproximação com sujeitos envolvidos na pesquisa, 

inicialmente buscamos a Universidade e o grupo de gestão do Programa Parfor dentro da 

Universidade. Procuramos a Coordenação Geral, para apresentarmos nosso projeto de pesquisa 

e solicitarmos autorização para realizar a pesquisa. Neste momento, fomos muito bem recebidas 

e as pessoas procuradas se disponibilizaram a nos ajudar com os dados e quaisquer informações 

que necessitássemos ao longo da pesquisa. Assim, iniciamos realizando o levantamento dos 

municípios onde funcionavam as turmas do Parfor, com o curso de Licenciatura em Pedagogia. 

Em um primeiro levantamento realizado com a Coordenação do Parfor/Uneb, 

identificamos os municípios de Boquira, Aracatú, Caculé, Caraíbas, Érico Cardoso, vinculados 

ao Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias, Campos XX, no município de 

Brumado/BA, que se localiza a 538 km de Salvador. No entanto, eram municípios em que a 

pesquisadora não conhecia o Território de Idenditade (TI), nem o Departamento, para começar 

a estabelecer uma aproximação, um diálogo, o que dificultaria o acesso aos espaços e sujeitos.  

Em um segundo levantamento, identificamos o município de Gentio do Ouro, 

localizado no sertão da Bahia, no Território de Identidade de Irecê (TII), região onde a 

pesquisadora trabalhou por quase dez anos, de 2005 a 2014 e conhecia todo o Território 

Identidade, sua cultura, seu povo, suas carências, mas também suas fortalezas, sua beleza e a 

força da sua gente.  

Nesse contexto, optamos pelo município de Gentio do Ouro/BA, pois apesar de se 

caracterizar como um município de difícil acesso no TII, sua estrada é muito sinuosa e perigosa, 

e o município mais próximo dele fica a quase 100 km de distância, Gentio do Ouro estava 
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participando pela primeira vez do Programa de Formação de Professor em Exercício, era a 

primeira vez que a formação acadêmica chegava no local, pois a época do primeiro programa 

desenvolvido pela Uneb, o Programa Rede Uneb 2000, eles não conseguiram aderir e implantar 

o programa. E no Programa Parfor, esse foi um dos últimos municípios a integrar o programa.  

Desse modo, tivemos a oportunidade de acompanhar a primeira turma do município a 

se formar no Curso de Licenciatura em Pedagogia, os primeiros profissionais com a formação 

superior para atuar na educação básica, em pleno século XX, no ano de 2014. O primeiro acesso 

desses profissionais à formação inicial. Essa informação me estimulou na escolha do contexto. 

E por ser um dos últimos municípios a participar do Parfor, pela Uneb no TII. 

Além dessas características, que foram importantes na hora de escolher o lócus da 

pesquisa, ainda pesava a experiência de ter trabalhado nos campi localizados próximos ao 

município, como o DCHT Campus XVI, localizado no município de Irecê/BA e DCHT Campus 

XXIV, localizado no município de Xique-Xique/BA, e conhecia este Território de Identidade, 

os dezoito municípios e apenas Gentio do Ouro, onde ainda não havia ido.  

Conhecia também a coordenação local do Programa, os professores dos componentes 

de: Prática Pedagógica e Estágio Supervisionado, assim como a coordenadora do Parfor no TII, 

de tal modo  teria um acesso maior às pessoas, às informações e às visitas, pois poderia ir de 

carro próprio e  já conhecia toda a região, o que facilitava o acesso e locomoção, já que a coleta 

de dados iria demandar tempo, conhecimento do território, da localização geográfica e também  

disponibilidade dos sujeitos da pesquisa e das instituições envolvidas. 

Em uma próxima etapa, realizamos a sensibilização, aproximamo-nos das duas 

instâncias pesquisadas: A Secretaria Municipal de Educação do município de Gentio do 

Ouro/BA, para que nos autorizassem a realização da pesquisa, com a Coordenação local do 

Programa Parfor/Uneb, responsável pela formação dos professores em exercício nos 

municípios baianos, informando sobre a pesquisa, os objetivos, as etapas e principalmente a 

intenção em contribuir com a melhoria da formação dos docentes em exercício.  

 Em um momento de aproximação entre o(s) sujeito(s) e a pesquisadora, procuramos 

conhecer mais profundamente as instituições envolvidas e responsáveis pelo processo de 

formação docente, que foram: A Secretaria municipal de educação do município de Gentio do 

Ouro/BA, a Universidade, aproximando-se da Coordenação do Parfor de Pedagogia do Polo do 

TII, a coordenação local do Programa que era o Analista Universitário, funcionário efetivo, 

vinculado ao Campus XXIV. Todos foram muito disponíveis e colocaram todas as informações 
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à disposição, contribuíram muito com a aproximação com o município e como os professores 

acadêmicos, assim com a realização da pesquisa.  

Nessa etapa, recebemos a documentação autorizando a realização da pesquisa, nesse 

contexto, por parte das Instituições envolvidas, tanto as declarações autorizando o contexto para 

a pesquisa, como a assinatura do Termo de Livre Consentimento (TCL), por parte dos sujeitos 

da pesquisa. Nos comprometemos a não identificar os sujeitos da pesquisa, assim, não iremos 

usar seus nomes, e sim nomes fictícios. 

Após a autorização para realização da pesquisa, fomos visitar a Secretaria Municipal 

de Educação de Gentio do Ouro/BA, a Escola municipal, espaço onde funcionou o curso de 

Licenciatura em Pedagogia, no município, e a Coordenação Geral da Parfor na Uneb, para 

termos acesso às informações da pesquisa, aos dados quantitativos, aos dados acadêmicos, aos 

documentos, como Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia, ao projeto de 

formação de professores da Parfor, junto ao Ministério de Educação (MEC) e os documentos 

que relatam o processo formativo dos professores em exercício.  

A partir dessa etapa, descrevemos os sujeitos, os locais, os comportamentos. Esses 

documentos foram disponibilizados pela coordenação local e pelo analista universitário, que 

apresentaram todas as informações necessárias à pesquisa, possibilitando o acesso aos sujeitos, 

espaços e documentos. 

Em relação aos dados estatísticos sobre o Programa, como: quantos Territórios foram 

atendidos, quantos cursos e turmas foram implantados, número de alunos acadêmicos 

atendidos, e demais informações quantitativas, solicitamos à coordenadora geral do 

Parfor/Uneb, que nos disponibilizou todos os dados um ano após a solicitação. 

Realizamos o levantamento bibliográfico, por entendermos a relevância de 

conhecermos a fundo o referencial teórico a respeito da nossa temática. Nesta fase é importante 

averiguar as pesquisas que foram feitas, como se apresentam as problemáticas, em que se 

aproximam da nossa, qual o objetivo, a metodologia utilizada, e os resultados encontrados. Esse 

constitui um momento importante para pensarmos nossa pesquisa, identificarmos o que já foi 

pesquisado, e o que nossa pesquisa ainda pode contribuir. Realizamos esse levantamento das 

teses e dissertações, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), e artigos 

no Scientific Electronic Library Online (Scielo) e no Portal Dialnet, sobre a temática 

pesquisada, para fazermos o levantamento das pesquisas que vem sendo realizada sobre o 

Parfor, suas temáticas, sua relevância, a avaliação sobre o programa nas diversas regiões do 
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país, que muito contribuiu com nossa pesquisa. Momento que investigamos o Parfor em todas 

as regiões do país. 

Continuamos com o estudo bibliográfico, agora, a partir de livros, artigos, com 

pesquisadores de referência e documentos dos órgãos que regulamentam a educação no país. A 

partir da leitura do referencial, é que fomos delineando nossa pesquisa e nos inteirando dos 

conceitos e conhecimentos a respeito da nossa temática. Para Galvao (2011, p. 10): 

Realizar um levantamento bibliográfico é se potencializar intelectualmente com o 

conhecimento coletivo, para se ir além. É munir-se com condições cognitivas 

melhores, a fim de: evitar a duplicação de pesquisas, ou quando for de interesse, 

reaproveitar e replicar pesquisas em diferentes escalas e contextos; observar possíveis 

falhas nos estudos realizados; conhecer os recursos necessários para a construção de 

um estudo com características específicas; desenvolver estudos que cubram lacunas 

na literatura trazendo real contribuição para a área de conhecimento; propor temas, 

problemas, hipóteses e metodologias inovadores de pesquisa; otimizar recursos  

disponíveis em prol da sociedade, do campo científico, das instituições e dos governos 

que subsidiam a ciência. 

O estudo bibliográfico possibilitou um aprofundamento a respeito da temática, 

procuramos estabelecer um diálogo com os vários autores, de forma que ficasse clara e tivesse 

relação com nossa pesquisa, pois entendemos que interpretação e análise deve se dar no âmbito 

da relação entre a reflexão teórica e as informações da pesquisa.  

O diálogo entre os autores permitiu traçar uma rede de relações, considerando as várias 

conexões que poderíamos estabelecer com as diversas formas de conhecer, consentindo uma 

interpretação ou uma releitura mais crítica sobre a formação inicial dos professores em 

exercício e suas contribuições da sua formação para a construção e (re)construção de suas 

práticas.  

Utilizamos a leitura e análise dos documentos, o que conforme Lüdke e André (1986), 

é extremamente valiosa para a compreensão de um determinado objeto de estudo, na medida 

em que sua utilização permite a emergência de novos aspectos do problema. 

Desse modo, buscamos nos documentos oficiais informações relevantes para 

entendimento da questão norteadora da pesquisa proposta. Ainda de acordo com as referidas 

autoras, são considerados documentos: “[...] quaisquer materiais escritos que possam ser usados 

como fonte de informação” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38). Com este intuito e com o objetivo 

de analisá-los, buscando perceber os elementos que definem, diferenciam e constituem a 

formação do professor em exercício, consultamos as seguintes fontes de dados: 

 Projeto de Formação de Professores em exercício Plataforma Freire; 

 Projeto do Curso de Licenciatura em Pedagogia/Uneb/Parfor; 
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 Documentos oficiais do MEC e da Secretaria Estadual de Educação que trazem 

as Diretrizes da formação docente,  

 Documentos oficiais do Departamento DCHT, Campus XXIV – Xique Xique/ 

Parfor/Uneb; 

 Documentos oficiais da Uneb sobre os Programas de formação do professor em 

exercício. 

Ao ponderarmos esses documentos, contextualizamos as informações de modo a 

buscar dados quantitativos e qualitativos que indicaram os elementos que definiram, 

diferenciaram e constituíram a implementação do Programa de Formação de Professores em 

Exercício/Parfor e do Curso de Licenciatura em Pedagogia do Parfor/Uneb. 

O próximo passo foi convidar a assessora de Programas Especiais, os professores 

formadores e a coordenação local do programa, a participar da pesquisa, nos concedendo a 

entrevista semiestruturada, e os professores acadêmicos, participando do grupo de discussão.  

Como já havíamos apresentado a proposta, os objetivos e dialogado a respeito da 

pesquisa, todos se colocaram à disposição, e com o aceite, solicitamos que lessem e assinassem 

o Termo de Consentimento Livre (TCL), para que nos autorizassem o uso das informações em 

nossa tese. Solicitamos também, autorização para gravação das entrevistas e GD, pois ajudaria 

o trabalho da pesquisadora no momento de análise. 

Após autorização dos sujeitos, realizamos entrevistas. Este foi um momento de grande 

reflexão, pois buscamos entrevistar quem pudesse nos relatar a trajetória do Programa na 

Universidade, e inicialmente pensamos na idealizadora e precursora do Programa de Formação 

de Professores em Exercício na Uneb, e na Bahia, dez anos antes do Parfor.  

Pensamos em procurar a professora Norma Neide Queiroz de Morais, a idealizadora 

do Programa Especial de Formação de Professores em Exercício, que implementou e geriu 

todas as turmas de formação de professores em exercício, desde a Rede Uneb 2000, Proesp, 

Prolin, Família Agrícola (abordaremos cada um desses programas no capítulo 4), até o  Parfor, 

vinculados à Uneb. No entanto, ela havia falecido em 24 de janeiro de 2017, mas conseguimos 

no site da Universidade uma entrevista realizada, em 27 de fevereiro de 2015 e disponibilizada 

no site da Universidade, falando sobre os programas de formação de professores realizados pela 

Uneb, sob a implantação e coordenação dela. 

Sem a possibilidade de conversarmos com a idealizadora do Programa de Formação 

de Professores em Exercício na Uneb, procuramos a assessora de Programas Especiais e técnica 
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da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Prograd), que sempre participou desses programas e 

hoje é a história viva desses programas na Universidade do Estado da Bahia. 

Optamos pela realização das entrevistas, que para Lüdke e André (1986), representa 

um dos instrumentos básicos para coleta dos dados, pois consideram como uma das principais 

técnicas no trabalho de pesquisa utilizados nas ciências sociais e ressaltam que a grande 

vantagem desse instrumento em relação a outros se refere à capacidade de captação imediata e 

à condição de fornecer uma corrente de informação desejada, atingindo praticamente  qualquer 

tipo de sujeito e sobre os mais variados tópicos de discussão. 

As autoras destacam que, como as entrevistas se realizam cada vez mais de maneira 

exclusiva, sejam individuais ou em grupos, permitem “correções, esclarecimentos e 

adaptações”, o que as tornam com mais condições de obter as informações desejadas, 

principalmente por ser um instrumento que “ganha vida ao se iniciar o diálogo entre o 

entrevistador e o entrevistado” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34). 

Assim, elaboramos o roteiro de entrevista semiestruturada a ser realizada com a 

assessora de Programas Especiais, que participou da idealização do Programa de Formação de 

Professores em Exercíco na Uneb, com a coordenadora local do Parfor/Uneb, e com os dois 

professores formadores. As entrevistas foram compostas por perguntas abertas, o que nos 

possibilitou conhecer o programa, suas nuances, sua história na Universidade, suas 

potencialidades e fragilidades. 

Nesse contexto, entrevistamos a assessora de Programas Especiais e técnica da 

Prograd, licenciada em Sociologia pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), uma das 

responsáveis pela implementação e implantação desses Programas de Formação de Professores 

em Exercício, inclusive o Programa Parfor na Bahia. Fez parte da equipe pioneira em pensar e 

construir o Projeto inicial de formação de professores em exercício Rede Uneb 2000 e os demais 

programas que vieram nesses últimos dez anos, inclusive o Parfor. Demos o nome fictício de 

Ester. 

Posteriormente, buscamos a Coordenação local do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia/Parfor/Uneb, e o coordenador local da turma de Gentio do Ouro, o analista 

universitário do Campus XXIV, Xique-Xique. Buscamos os coordenadores, pois estes 

estiveram mais presentes no decorrer do curso, e seria ponte entre o município, a Universidade, 

os professores formadores e os professores acadêmicos, e nos disponibilizaram os dados do 

programa no município, documentos acadêmicos, dados de matrícula, permanência e evasão, 

relatórios, dentre outros.  
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A coordenadora local do Curso de Licenciatura em Pedagogia, que denominamos de 

Maria, com mais de vinte anos como professora universitária, concursada na Uneb, participou 

como professora formadora do Programa Rede Uneb 2000, desde seu início. Atuou como 

professora formadora, coordenadora local de Curso de Licenciatura em Pedagogia e 

posteriormente como coordenadora de Polo dos cursos de Licenciatura em Pedagogia do Parfor, 

vinculados ao DCHT, Campus XVI, e sempre esteve ligada a esses programas especiais de 

formação do professor, tendo acompanhado de perto a implementação dessas turmas, 

realizando sempre visitas in loco, e também acompanhando o reconhecimento desses cursos 

pelo MEC, apresentando uma vasta experiência no Ensino Superior e nos programas de 

formação de professores em exercício no âmbito da Uneb. 

Buscamos também ouvir os professores formadores que ministraram os componentes: 

Fundamentos da Práxis Pedagógica (FPP), Estágio Curricular Supervisionado (ECS), 

denominados de Silva e Souza, pois acompanharam o desenvolvimento desses professores 

acadêmicos do primeiro ao último semestre, estavam mais próximos, e seguiram a evolução 

deles no espaço da escola, na regência de sua sala de aula. Eram importantes para a pesquisa, 

pois acompanharam a desconstrução/reconstrução da prática desses professores, uma vez que 

trabalhavam à docência, discutindo e refletindo a relação teoria e prática nas suas aulas, e depois 

realizavam as visitas in loco, observavam os professores acadêmicos no seu cotidiano docente, 

no contexto da escola, da sala de aula e observaram de perto as mudanças ou não e de que forma 

aconteceram. Ambos passaram por todos os programas especiais de formação de professores 

da Universidade e atuaram nos cursos de licenciatura em seus departamentos e em outros campi. 

Considero relevante registrar que o professor formador Souza apresenta um diferencial 

importante para nossa pesquisa, pois foi aluno do Curso de Licenciatura em Pedagogia pela 

Rede Uneb 2000, ou seja, foi um professor formado pelo Programa da Uneb de Formação de 

Professor em Exercício, e deixa registrado em sua entrevista, o quanto este programa foi 

importante na sua formação pessoal e profissional. Realizou a especialização em: Currículo, 

Didática e Planejamento Pedagógico/Uneb, e Mestrado em Gestão e Desenvolvimento 

Social/UFBA. Fez concurso público e entra na Uneb, como professor efetivo da Universidade, 

estando hoje com mais de dez anos atuando nesta Universidade. Posteriormente vem a trabalhar 

como professor formador do Programa Parfor e como coordenador local de turma no Parfor. 

Nesse percurso, também foi secretário de Educação do município no interior da Bahia, 

localizado na Chapada Diamantina, e lá implementou o Programa Parfor, para os professores 

desse município. Este profissional tem uma história no Programa de Formação de Professor em 
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Exercício, como aluno, como professor formador, como coordenador e secretário de Educação, 

que investiu não só na sua formação acadêmica e profissional, mas também na formação dos 

professores do seu município e dos municípios onde trabalhou como coordenador ou professor 

formador.  

O professor formador Silva tem 22 anos de Uneb, é professor efetivo da Universidade 

e foi diretor em dois departamentos, localizados no interior do estado, onde implementou os 

Programas Rede Uneb 2000 e Parfor. Foi coordenador de colegiado de Licenciatura em Letras. 

Atualmente, professor dos cursos de licenciatura e do Mestrado Profissional em Educação e 

Diversidade (Difeba) na Uneb, no Campus IV. Participou do Programa Rede Uneb 2000, do 

Proesp, como professor formador, como coordenador de turma. Vem atuando no Parfor, como 

professor formador com os componentes de FPP e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

assim como orientador, em turmas de Licenciatura em Pedagogia, Letras e Biologia. Participa 

dos Programas de Formação de Professores em exercício na Uneb, e desde o início, 

acompanhou sua implementação, fazendo parte do programa até os dias atuais. 

Tanto a coordenação quanto os professores formadores que participaram desta 

pesquisa são profissionais vinculados à Uneb, efetivos, e com vasta experiência e conhecimento 

na Universidade e nos Programas de formação de professores, tanto nos cursos regulares, como 

nos cursos especiais, como os de formação do professor em exercício. 

Após realizar as entrevistas, identificamos que não poderíamos pesquisar e falarmos 

do Parfor nesta Universidade, sem antes contextualizarmos os Programas de formação de 

professores em exercício, implantados pela Uneb, antes do Parfor, pois, todas as entrevistas 

com a coordenação, com os professores formadores e com os professores acadêmicos, assim 

como os documentos que tínhamos em mãos, sempre relacionavam aos Programas: Programa de 

Formação de Professores do Estado (Proesp), Programa de Formação de Professores dos Municípios 

(Prolin), Família Agrícola, e principalmente ao Rede Uneb 2000, que foi o programa pioneiro 

na Uneb em formação de professores em exercício. Mesmo estes não sendo objeto desta 

pesquisa, precisamos contextualizar a formação de professores em exercício que acontecem 

nesta Universidade há décadas e que deram forma e contribuíram para a construção do Projeto 

do Parfor.  

Ressaltamos que todos os entrevistados relatam que começaram no Programa Rede 

Uneb 2000, demostraram um carinho e um respeito muito grande a professora Norma Neide 

Queiroz de Morais (in memorian), como uma mulher além do seu tempo, uma grande visionária 

no campo da educação na Bahia, uma precursora de todo esse trabalho de extrema relevância 
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para a Universidade e para todos os profissionais que participaram. Todos falam da professora 

Norma, como carinhosamente a chamávamos, com muito afeto e admiração. Ela foi e continua 

sendo a referência da Universidade nos cursos de licenciatura oferecidos aos professores em 

exercício, em como pensava a formação de professores, mas principalmente como atuava, como 

fazia acontecer, como grande líder e gestora. Em reconhecimento ao seu trabalho, a Uneb 

concedeu Medalha do Mérito Universitário, em junho de 2016. 

Inclusive, os professores acadêmicos mencionam o Programa Rede Uneb 2000, 

afirmam que o fato de não poder participar da formação os deixou muito tristes e frustrados, 

relatam como um grande avanço e conquista em cursar a Licenciatura em Pedagogia, pelo agora 

Parfor. 

Organizamos um cronograma e logística para realizarmos as entrevistas, o grupo de 

discussão e o acesso aos documentos, pois cada sujeito e informações encontravam-se em um 

município e TI diferente, e precisamos nos organizar para irmos a: Salvador, Lauro de Freitas, 

Irecê, Jacobina, Xique-Xique e Gentio do Ouro. Em busca dos documentos e dados da turma, 

fomos a Xique-Xique, para conversarmos com o analista Universitário, que cuidava das 

questões acadêmicas do curso e a Lauro de Freitas, onde encontrava-se a coordenação geral do 

Programa. Foram momentos que trouxeram informações bastante importantes para nossa 

pesquisa. 

O próximo passo foi a realização da pesquisa com os sujeitos. Planejamos inicialmente 

a realização do grupo focal com os professores acadêmicos. Segundo Gatti (2005, p. 09), 

usamos essa técnica quando: “há interesse não somente no que as pessoas pensam e expressam, 

mas também em como elas pensam e por que pensam”. No entanto, a coordenação local do 

programa em Gentio do Ouro/BA, nos informou que todos os professores acadêmicos ansiavam 

em participar. Nesse momento, constatamos que não teríamos como realizar o grupo focal. 

Logo, optamos por planejar a realização do grupo de discussão (GD) pelo número de 

professores acadêmicos (26), que ansiaram participar contribuir com nossa pesquisa.  

Fez-se importante planejar e utilizar essa técnica de GD na pesquisa, para 

compreendermos o que pensam, e como pensam sobre a formação realizada pelo Programa e o 

que muda na atuação profissional desses professores acadêmicos, quando todos discutiram 

juntos, refletiram o processo, as potencialidades e contribuições do curso, assim como as 

fragilidades, e deram sugestões do que poderia melhorar. 

Sendo os sujeitos históricos, sofrendo influência do meio social, faz-se necessário 

desvelar este “como” e “porquê” pensam, na busca de novas compreensões, de novo “olhar” 
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para compreender quais são as novas possibilidades. Ao se reportar ao grupo de discussão como 

técnica para coleta de dados, buscamos compreender diferenças e divergências, contraposições 

e contradições. Pois para Callejo Gallego (2002, p. 419): 

Para acentuar la diferencia del grupo de discusión con las otras dos prácticas de 

investigación presentadas, ha de destacarse que lo importante en ésta es la circulación 

de discursos. Discursos que adquieren su máximo valor como representación 

simbólica del grupo frente al fenómeno social estudiado y, por lo tanto, expresan la 

norma del grupo (el ideal del grupo) ante tal fenómeno. 

Para este autor, a realização de um GD, exige uma organização, para que o moderador 

organize de maneira o grupo de modo a gerar uma produção discursiva coletiva sobre a 

temática, em nosso caso a formação que eles estavam realizando no Parfor e suas contribuições 

para a construção da prática formativa, para sua formação profissional.  

Já Weller (2013, p. 60), aponta que o GD não aceita locuções únicas ou perguntas 

dirigidas apenas a “[...] um integrante específico”, nesta técnica, busca-se a participação de todo 

o grupo, proporcionar a oportunidade para que todos exponham o que pensam, suas opiniões e 

constatações. E foi nessa perspectiva que planejamos o GD, buscando proporcionar a 

oportunidade de que todos falassem, e contribuíssem com suas constatações, e olhares sobre a 

formação. 

Assim a “análise, está presente em todo o processo de investigação, desde a seleção 

dos componentes até a forma como se desenrola a discussão” (MEINERZ, 2011, p. 496). Todas 

as reações, silenciamentos, risos, emoção, choro, podem (e devem) ser registrados pelo olhar 

atento do moderador. Neste contexto da pesquisa os dados não virão apenas das falas, mas 

também do ambiente, das expressões, do dito e até do não dito. 

Realizamos o GD inicialmente com os professores acadêmicos no município de Gentio 

do Ouro/BA, todos vinculados a Secretaria Municipal de Educação. Desse público, 10 (dez) 

professores atuam na sede do município como professores e 16 (dezesseis) professores atuam 

na zona rural do município, e também atuam como professores em classes multisseriadas. 

Alguns já assumem a coordenação pedagógica, também pelo reconhecimento da formação no 

Parfor, e por ter seu trabalho profissional reconhecido. Para esses sujeitos, também adotamos 

nomes fictícios.  

Naquele momento, optamos por desenvolver um diálogo com todos os presentes, 

disponibilizei-me a fazer a escuta de seus relatos, de suas trajetórias, vivências, experiências e 

principalmente do significado da licenciatura, do acesso ao curso para a vida pessoal e 

profissional de cada professor ali presente, e – sobretudo - as contribuições da formação para a 
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construção da prática pedagógica. Foi um momento de escuta importante para a pesquisa e de 

muitas informações, pois estavam sedentos para falar, contar a experiência formativa. 

Nesse contexto procuramos identificar as divergências e contradições, suas 

contribuições, as potencialidades e fragilidades do programa e da formação in loco, do ensinar 

e aprender desses professores em exercício, tendo em vista que a contradição é a mola 

propulsora para o desvelamento e apreensão do real. 

Ao realizarmos o GD, necessitamos de um prévio planejamento em que aspectos 

inerentes ao andamento dos trabalhos necessitam ser contemplados. Neste sentido o 

planejamento assumiu grande importância tendo em vista a necessidade de visualização de 

particularidades que foram imprescindíveis para o alcance do nosso objetivo, contemplamos o 

local, o grupo, o conteúdo, coleta de informações, o convite, o cronograma e a condução da 

sessão. 

Abordamos cada item em particular, respondíamos sempre com questionamentos, 

perguntas, pedíamos para trazer exemplos, principalmente naqueles pontos que não ficaram 

claros e pela sua importância, trazendo à tona o relato de experiência vivenciada no decorrer da 

formação e aspectos que contribuíram ou não para sua prática e práxis no cotidiano docente, no 

chão da escola. Todo esse momento foi gravado e solicitamos que um professor realizasse todas 

as observações no decorrer da realização do nosso diálogo, assim como a pesquisadora também 

ia anotando suas impressões.  

Foi um momento em que todos aspiravam falar, ansiavam que eu os escutasse, ficava 

evidente nas falas que almejavam que eu ouvisse e anotasse tudo, me ajudaram na hora de 

gravar a conversa para que eu não tivesse nenhum problema e perdesse o momento, os relatos, 

fotografaram, estavam muito participativos. Acredito que sentiram-se valorizados também por 

participar da pesquisa, sendo visibilizados e valorizados em suas falas, em contar suas vivências 

e experiências na formação e na atuação profissional. 

Foi um momento rico nas discussões, nos relatos da experiência e de vivência com a 

formação, relataram os momentos de crise quando iniciaram o curso, as dificuldades em 

trabalhar em sala de aula e estudar ao mesmo tempo, as crises no momento do planejamento, 

de pensar as aulas, de propor atividades, o momento de aprender do aluno, as angústias 

solitárias e coletivas, as dificuldades enfrentadas, mas a todo momento afirmavam que 

passariam por tudo novamente, pois valeu a pena. Impressionava-me o valor, a importância e 

relevância que davam ao no espaço da universidade, da formação e o desejo de não parar, em 

continuar, em cursar especialização. 
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Posteriormente realizamos a escuta das falas atenciosamente, fomos fazendo 

anotações sobre o que foi o momento, o que estava em cada respiração, paradas de falas, cada 

momento que paravam, pensavam, antes de responder, momentos em que se emocionavam, que 

expressavam carinho, raiva, angústia e prazer por estarem ali, por terem conseguido continuar 

estudando.  

Decidimos que faríamos a transcrição das falas, pois quanto mais íamos ouvindo, mais 

nos inteirávamos das falas, das informações dos sujeitos da pesquisa. Foi um momento muito 

difícil para a pesquisadora, transcrever mais de cinco horas de relatos (entrevistas e GD), ir e 

voltar na escuta, voltar e escutar novamente, relembrar do momento, recorrer às anotações, 

enfim, exercitar a escuta sensível, o olhar da pesquisadora. 

Gostaríamos de salientar que os instrumentos de coleta de dados e etapas selecionados 

para efetivação dessa pesquisa, não se constituíram como momentos fechados, terminados, pois 

como bem sabemos, os instrumentos por si só não se constituem como algo pronto, mas 

requerem, do pesquisador, a capacidade de poder redefini-lo e ajustá-lo de forma que atendam 

aos objetivos da pesquisa. 

A convergência de resultados advindos de fontes distintas oferece um excelente grau 

de confiabilidade ao estudo, muito além de pesquisas orientadas por outras estratégias. Assim, 

voltamos a ler os relatos e os categorizamos, para realizar a análise das informações e o processo 

de triangulação, garantindo que descobertas fossem verificadas e analisadas. 

Para a realização da análise de dados, foi necessário ampliarmos o aprofundamento na 

fundamentação teórica a respeito de currículo, formação docente e políticas públicas de 

formação docente, e formação docente em exercício, revisitando documentos, teóricos que 

analisam e discutem essas temáticas. Utilizamos os teóricos como: Marcelo García (1999), 

Canário (2001), Nóvoa (1999, 2009, 2013), Contreras (2012) Gatti et al. (2010) Gatti et al. 

(2019), Imbernón (2001) Feldmann (2008, 2009, 2014, 2017), Gimeno Sacristán (1999), Tardif 

e Lessard (2014), Brzazinski (2014, 2018), Sánchez Vázquez (2011), Roldão (2007, 2008), 

entre outros.  

Sendo assim, os dados coletados por meio da análise dos documentos, das entrevistas 

semiestruturadas, do grupo de discussão, foram analisados com base na técnica da análise do 

conteúdo fundamentado nos estudos de Guerra (2014), para melhor compreendermos e analisar 

a fala dos nossos sujeitos e extrair as informações relevantes a nossa pesquisa. A análise de 

conteúdo, segundo Guerra (2014, p. 62),  
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Tem uma dimensão descritiva que visa dar conta do que nos foi narrado e uma 

dimensão interpretativa que decorre das interrogações do analista face a um objeto de 

estudo, com recurso a um sistema de conceitos teóricos-analíticos cuja articulação 

permite formular as regras das inferências. 

Após a leitura atenta e análise da transcrição das entrevistas e do GD, fomos 

identificando nas falas, aspectos importantes e recorrentes, pontos convergentes e divergentes, 

mas sem perder de vista os objetivos da pesquisa. À medida que encontrávamos esses aspectos, 

íamos realçando com cores diferentes, identificando os tópicos, os temas que se desdobravam. 

No momento seguinte, agregamos os tópicos recorrentes e agrupamos em temas, 

relacionando as aproximações e afinidades. Elaboramos uma matriz de análise. Posteriormente, 

criamos o quadro com os temas e falas dos sujeitos que participaram da pesquisa.  

A partir da análise das transcrições das entrevistas, com a coordenação local do 

Programa, com a assessora de programas especiais, e com os professores formadores, 

montamos a matriz de análise a partir dos eixos e objetivos, identificando os temas abordados 

nas falas dos sujeitos: 

 

Matriz 01 - Dados a partir das entrevistas 

EIXOS OBJETIVOS TEMAS 

Eixo I- Perfil 

dos 

participantes do 

grupo discussão 

e a trajetória 

profissional 

 Conhecer a trajetória profissional 

dos sujeitos da pesquisa; 

 Delimitar a experiência 

profissional no Parfor. 

Categorização dos sujeitos 

Eixo II: 

Currículo do 

Curso 

 Identificar o que diferencia os 

cursos regulares da Universidade e 

o curso do Parfor; 

 Identificar os desafios da 

formação de professor na Bahia. 

 Identificar os elementos que o 

definem, diferenciam e constituem 

o currículo do curso 

Currículo do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia Parfor/Uneb; 

 

Pioneirismo da Uneb ma formação de 

professores em exercício; 

 

Diferenças dos cursos regulares para os cursos 

especiais; 

 

Os componentes de estágio curricular e 

fundamentos da prática pedagógica para a 

construção da prática; 

Eixo III- 

Contribuições 

da formação 

para a prática 

pedagógica 

 Identificar se e como houve a 

relação teoria e prática; 

  Identificar se e quais 

transformações houve na prática 

pedagógica com a formação; 

 Identificar as contribuições para a 

ressignificação da sua prática; 

As contribuições formativas para a prática; 

 

Profissionalidade Docente; 

 

O pensar do projeto e o realizar da formação. 

Eixo IV- Como 

avaliam o 

programa e a 

formação 

 Compreender como avaliam a 

formação; 

 Identificar as potencialidades e 

fragilidades do programa, para 

Fragilidades e potencialidades do Programa; 

 

Fragilidades e potencialidades do curso. 
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aqueles que participaram da sua 

implementação; 

Eixo V- 

Contribuições 

para a formação 

  Apresentar apontamentos 

relacionados a formação; 

 O que desejavam falar, além do 

que já haviam comentado. 

O que pode melhorar no Programa; 

 

Sugestões para melhorar a formação. 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Depois, realizamos o mesmo a partir da transcrição do grupo de discussão com os 

professores acadêmicos e montamos a seguinte matriz: 

 

Matriz 02 - Dados a partir do grupo de discussão 

EIXOS OBJETIVOS TEMAS 

Eixo I- Perfil 

dos 

participantes 

do grupo 

discussão e 

porque 

buscaram a 

formação 

 Conhecer os sujeitos da pesquisa; 

 Delimitar a experiência 

profissional;  

 Identificar o que trouxe eles até 

aqui; porque buscaram a 

formação inicial em licenciatura 

em pedagogia; 

Categorização dos sujeitos. 

1. Eixo II- 

Contribuições 

da formação 

para a prática 

pedagógica 

 Desvelar os significados e as 

contribuições da formação em 

Licenciatura para os sujeitos que 

já se encontravam inseridos no 

cotidiano escolar;  

O currículo do curso; 

 

A relação entre a teoria e a prática; 

 

A importância dos seminários e oficinas; 

 

Constituição da profissionalidade docente. 

 

Dar nome ao que faziam; 

 

A dependência ao livro didático; 

 

A importância da formação. 

Eixo III- 

Contribuições 

da formação 

para a prática 

pedagógica 

 Analisar o currículo do curso de 

Licenciatura em 

Pedagogia/Parfor/Uneb,  

 

Contribuiu para a vida pessoal e profissional; 

 

Aprender a ser professores; 

 

A Pedagogia nos espaços não escolares. 

Eixo IV- 

Como avaliam 

o programa e a 

formação 

 Compreender como avaliam a 

formação; 

 Identificar as potencialidades e 

fragilidades do programa, para 

aqueles que participaram da sua 

implementação; 

Fragilidades e potencialidades do curso 

(Parfor); 

 

Fragilidades e potencialidades da formação 

(locus). 

Eixo V- 

Contribuições 

para a 

formação 

 Investigar o que apontam os 

professores acadêmicos, sobre as 

contribuições da formação para 

ressignificar sua prática. 

Sugestões para a formação. 

Fonte: A autora, 2019. 

 

A partir dessas matrizes 01 e 02, ampliamos as informações, agora além dos eixos, 

objetivos e temas, acrescentamos as falas dos sujeitos, que também fomos colocando colorindo, 

a partir dos eixos. Identificamos as falas dos sujeitos se complementavam e observamos o que 
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eram comuns aos professores acadêmicos e aos professores formadores, coordenadora, e o que 

traziam também de que se aproximavam, ou o que se distanciavam.  

Abaixo apresentamos apenas um exemplo, um recorte do que elaboramos, a partir de 

cada Eixo.  

No Eixo II - Contribuições da formação para a prática pedagógica: 

 

Todos os conteúdos que nós trabalhamos no componente de prática pedagógica, eles 

passam a aplica-los na prática do dia a dia , tanto nas atividades didáticas, como 

também nas questões ligadas a políticas públicas, currículo, é que todos esses 

elementos vão para lá para a escola e depois trazem o feedback mostrando para a gente 

quais são as dificuldades de aplicar isso na prática e quais são as possibilidades, o que 

está dando certo e o que não dá. Aí, quando eles voltam com essas discussões, é que 

nós vamos para prática, fazer uma avaliação do que que não foi colocado em prática 

e o porquê e vamos rever nossos conceitos (Professor Formador B, 2018). 

 

A relação entre teoria e prática esteve sempre relacionada. Existiu aulas teóricas, mas 

teve aulas teoria e prática, a relação entre teoria e prática existia a todo momento. Nas 

aulas, a gente estudava as teorias e já discutia como podíamos desenvolver essas 

atividades no contexto da nossa sala de aula. Crescemos muito, aprendemos a 

relacionar o que estudávamos nos livros e como planejávamos as nossas atividades 

(Professor acadêmico A, 2018). 

 

Durante o curso nós tivemos a teoria e a prática não só nos estágios, e nem só na nossa 

profissão, mas também dentro de todas as disciplinas, todos os professores nos 

chamavam a atenção da teoria e como iriamos trabalhar com ela em nossa sala, 

analisando as atividades, os nossos trabalhos foram sendo tendo em vista como aplicar 

em sala de aula (Professor acadêmico F, 2018). 

 

Depois, identificamos as falas que estavam relacionadas ao Eixo IV - Como avaliam 

o programa e a formação, suas potencialidades e fragilidades: 

 

Uma outra lacuna que precisa ser resolvida é o acesso à biblioteca [...], o empréstimo 

desses livros, então essas são as fragilidades do programa (Professor formador A, 

2018). 

 

Temos carência de professores para o ensino superior, tivemos dificuldades com 

alguns cursos e turmas e tivemos que ampliar o tempo de conclusão, por não 

encontrarmos profissionais com a formação específica para atuar como professor 

formador, mas não é um ponto negativo, mas uma. Precisamos de alguns professores 

formadores para componentes como: Ensino de língua Portuguesas para surdos, 

Libras, História e cultura afro brasileira, e não encontramos esse profissional, até 

mesmo para o componente de Metodologia e prática de matemática, nós tivemos 

dificuldades. No interior da Bahia, onde temos pouco tempo de cursos superior, 

principalmente matemática, química, biologia, dentre outros, temos uma dificuldade 

muito grande de encontrar esses profissionais (Coordenadora, 2018). 

 

Já no Eixo V- Contribuições para a formação: 

 

Para mim significa buscar conhecimentos, em relação a minha prática é um avanço, a 

gente aqui vê isso muito bem, é claro que o que a gente já fazia em sala de aula né , a 

gente não sabia dá o nome, mas também o curso não só beneficia a gente na nossa 

profissão, que mudou muito a nossa prática na sala de aula, mas mudou também na 

vida pessoal, a gente tem outra noção de mundo, outra visão de educação, de prática, 
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até de práxis ( rsrsrs), de tudo, mesmo de ser humano, como um ser humano. E 

pedagogia nos trouxe isso (Professor acadêmico D, 2018). 

 

Primeiro essa relação teoria pratica, para mim é o que tem de mais importante, é o 

aluno estudar os conteúdos e no outro dia ele ir para sala de aula tentar colocar isso 

em prática e fazer as análises, as observações com seus próprios alunos e depois eles 

trazerem essas dificuldades, outra coisa que a gente ver muito nas formações do 

professor em exercício, é você estudar os casos a casos que você tem que estudar com 

eles, relacionando o que estudaram e o que estão fazendo na sala de aula.  Essa para 

mim é a maior potencialidade (Professor formador B, 2018). 

 

E a maior riqueza dos nosso curso foi a diversidade, com professores da sede, mas 

muitos colegas da zona rural, da realidade das classes multisseriadas, de contextos 

diversos, isso foi fundamental da formação, porque trocamos experiências (Professor 

acadêmico I, 2018). 

 

E assim, fizemos em todos os eixos a separação das falas, a leitura e análise do 

material, que foi feito e refeito algumas vezes para termos a certeza que não estávamos deixando 

informações importantes, construímos a matriz de análise com as falas que são postas no texto 

de análise dos dados e informações. Após toda essa parte, começamos a construção do texto de 

análise. 

Na escrita, fomos interpretando e interrogando os dados, realizando nossas inferências. 

Buscamos através das informações da pesquisa, descrever e analisar de forma clara o que nos 

foi narrado, fazendo a relação com os teóricos, com as pesquisas já realizadas acerca da 

temática, trazendo as informações que julgamos importantes e pertinentes para responder os 

objetivos da pesquisa. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Se o fato educativo é um politikum e um social, consequentemente é também 

verdadeiro que toda situação política e social determina sensivelmente a educação: 

portanto, nenhuma batalha pedagógica pode ser separada da batalha política e 

social. 

 

Mario Manacorda 

 

O ato educativo, por si só é um ato político, reflete os aspectos sociais, econômicos e 

culturais do país. E como nos afirma Manacorda (1996), não podemos separar a batalha 

educacional, das batalhas política e social, pois se interrelacionam todo o tempo. Nos 

apropriarmos das políticas públicas educacionais, nos possibilita compreender a formação de 

professores no Brasil, enquanto política pública, enquanto direito. Permitiu realizar uma 

reflexão a respeito da legislação, da formação e seus impactos políticos, sociais e educacionais.  

Nas leituras sobre as políticas públicas referentes à formação de professores nos 

últimos vinte e quatro anos, iniciamos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) n.º 9394/96, até chegarmos na Base Curricular Nacional de Formação de Professores 

(BNC-Formação) de 20/12/2019. Procuramos não só apresentar o que vem mudando nessas 

últimas décadas, mas também analisar seus reflexos na formação dos profissionais da educação. 

Ressaltamos a importância dos profissionais que trabalham na educação terem 

conhecimento e compreensão das políticas que ditam não só a formação, como também o 

desenvolvimento de todo sistema educacional. Seu reflexo na educação, na profissão, na sala 

de aula, tudo perpassa as políticas públicas de educação.  

Para Rodrigues (2010, p. 52-53), políticas públicas são: 

Ações de Governo, portanto, são revestidas da autoridade soberana do poder público. 

Dispõem sobre “o que fazer” (ações), “aonde chegar” (metas ou objetivos 

relacionados ao estado de coisas que se pretende alterar) e “como fazer” (estratégias 

de ação). 

Resultam de atividades políticas que envolvem o pensar, o decidir, as ações e 

estratégias para implementar essas ações, para modificar a realidade vigente, 

Entendemos que política pública educacional é tudo aquilo que um governo faz ou 

deixa de fazer, no campo da educação. É criar possibilidades para a construção da educação. 

Porém, educação é um conceito muito amplo para se tratar das políticas educacionais. São 

pensadas e estabelecidas com a finalidade de implementar ações que contribuam com a 

sociedade, e neste caso, que fomente ações de formação inicial e continuada para professores 

da educação básica. 
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Para Azevedo (2001), falar em política educacional implica considerar que a mesma 

articula-se ao projeto de sociedade que se pretende implantar, ou que está em curso em cada 

momento histórico e/ou conjuntura política, uma vez que o processo educativo forma aptidões 

e comportamentos que são necessários ao modelo social e econômico em vigor. Neste caso, as 

políticas para a formação de professores estão relacionadas ao projeto de formação a se 

implantar, instituído na legislação vigente que trata da formação inicial e continuada de 

professores, imbricada a um projeto de sociedade.  

Iniciamos construindo uma retrospectiva histórica, das políticas públicas a respeito da 

formação do professor, fazendo um recorte dos anos 1990 até a atualidade, da legislação que 

trata das questões relacionadas à formação de professores. 

 

2.1 O que dizem as políticas educacionais sobre a formação de professores 

 

As políticas públicas para formação docente, foram intensificadas a partir de 1990, 

final do século XX, num contexto de reforma do estado e de reestruturação produtiva, que 

trouxe a “modernização”, imbuída de privatizações de empresas públicas e do ensino.  

Um marco decisivo para a política de formação docente nesta década foi a LDBEN n.º 

9.394/96. Nesse contexto, a formação profissional, foi entendida como um processo, que 

começa na formação inicial e dá sequência com a formação continuada, processo que se 

desenvolve ao longo da vida profissional. Essa trajetória é marcada por especificidades, 

complexidades do conhecimento, criatividade, ação crítica e reflexiva, pelo respeito e 

reconhecimento à diversidade, à identidade cultural e relações entre professores, alunos e 

comunidade escolar e local. 

Com a LDBEN n.º 9.394/96, houve uma ressignificação no papel dos professores, 

trouxe um comprometimento com a transformação social, transformação da educação pública, 

com o exercício da cidadania, da emancipação do sujeito humano, histórico e cultural, que 

transformando a escola, transforma também a sociedade. Refletiu um novo olhar que a 

sociedade brasileira lançou sobre a Educação e, consequentemente, um novo olhar da educação 

sobre a sociedade, um novo olhar do docente sobra a escola, sobre seus educandos e sobre a 

sociedade. Um pensar sobre que cidadão queremos, uma educação transformadora, que tenha 

como uma de suas premissas a emancipação humana, como aspirava Freire. 

Para compreendermos melhor, vamos abordar os artigos da LDBEN n.º 9.394/96, que 

tratam da formação profissional do professor. Lei esta, que está completando vinte e quatro 
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anos, e seu texto é o resultado histórico plausível, ante os interesses, ideologias e conflitos 

políticos e ideológicos da sociedade brasileira a época da sua aprovação. A educação não é uma 

prática neutra, é um ato político. 

A LDBEN n.º 9.394/96 é a legislação que regulamenta o sistema educacional público 

ou privado do Brasil, da educação básica ao Ensino Superior, com o intuito de reafirmar e 

assegurar o direito à educação, garantido pela Constituição Federal, estabelecendo os princípios 

da educação e os deveres do Estado em relação à educação escolar pública, definindo as ações 

e responsabilidades, em regime de colaboração, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os municípios. De acordo com Severino e Fazenda (2014, p. 47), 

Não há como não registrar algumas ênfases em pontos substantivos para o exercício 

consistente e fecundo da educação: uma visão menos tecnicista da formação dos 

jovens; uma maior clareza das relações da educação com o mundo do trabalho; uma 

vinculação mais clara dos recursos financeiros aos objetivos visados; a maior 

preocupação com a formação do educador e com suas condições de trabalho; a 

explicitação da determinação de se  elaborar os Planos Nacionais de Educação; a 

reafirmação da universalização do direito à educação; a referência explícita ao 

compromisso e avanços progressivos rumo a essa universalização; abertura do espaço 

para a junção do poder público em situação de omissão  frente as suas 

responsabilidades; o destaque dados aos sujeitos/educandos em condições especiais 

geradoras de processos de exclusão social; reconhecimento de identidades e culturas 

plurais em articulação com a unidade nacional. 

Para estes autores, a LDBEN n.º 9.394/96 trouxe avanços para a educação, mesmo em 

meio a tantos conflitos e discordâncias ideológicas; apontam como grande avanço a ampliação 

do Ensino Fundamental e a atenção mais enfática à formação profissional, uma visão menos 

tecnicista para a formação de jovens, assim como, uma maior clareza nos recursos financeiros, 

apontam também maior preocupação com a formação de professores e com as suas condições 

de trabalho. No entanto, analisamos que mesmo com esses avanços na Lei, na sua 

implementação, não conseguimos progredir tanto o quanto gostaríamos, no que tange às 

condições de trabalho, remuneração e valorização do professor, na oferta de uma educação 

transformadora. 

Em relação à formação de professores, iniciamos nossa análise a partir do Art. 45, que 

estabeleceu que a educação superior seria ministrada em instituições de Ensino Superior, 

públicas ou privadas. Determinou que os professores de todos os níveis educacionais sejam 

formados em curso superior, envolvendo especialmente, a formação de professores dos anos 

iniciais da escolarização, uma vez que anteriormente a formação poderia ser obtida apenas com 

o nível médio de escolaridade, com o curso Magistério. 
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Apresentava como meta fazer em dez anos com que todos os professores que atuavam 

nos diversos níveis da educação básica contivessem o nível superior. O que infelizmente, vinte 

e quatro anos após sua promulgação, ainda não se efetivou por completo, conquanto, estamos 

caminhando mesmo a passos lentos, históricos, de conflitos e lutas, avançando pouco a pouco 

com a implementação de alguns programas para a formação e a ampliação de universidades e 

institutos de educação. 

Segundos dados do Inep (2016), ainda tínhamos no Brasil, até o ano de 2016, o 

equivalente a 20% de professores vinculados à educação básica, que atuam sem a graduação 

em licenciatura. Segundo Brzezinski (2018, p. 107), 

Trabalham com vínculo precário, e não tem qualificação científica e pedagógica. 

Desse modo, desconhecem a Pedagogia como ciência e a epistemologia das Ciências 

da Educação. São desprovidos do ethos docente, para o qual a práxis e à docência são 

base da identidade do professor.  

Nesse contexto, ainda em 2018, tínhamos professores vinculados à educação básica, 

que não possuíam a licenciatura, ainda atuavam sem a formação mínima necessárias. Nesse 

sentido, a autora, chama a atenção, para o que significa atuar sem a formação, sem a 

compreensão da pedagogia como ciência, da epistemologia, sem a construção da sua prática e 

práxis, questões relevantes que refletem diretamente na sala de aula, no contexto educacional. 

A formação dos profissionais da educação aparece na LDBEN n.º 9.394/96 em artigos 

que se direcionam à formação de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental e de 

Educação Infantil. São eles: O Art. 4º, que estabeleceu que: 

O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores para 

exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação 

Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 1996). 

O Art. 61, pôs que: 

 

I - Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio;  

II - Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação 

em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem 

como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;  

III - Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior 

em área pedagógica ou afim.  

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às 

especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das 

diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: I - a 

presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos 

científicos e sociais de suas competências de trabalho; II - a associação entre teorias 

e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço; III - o 
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aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em 

outras atividades (BRASIL, 1996). 

 

No Art. 62, alega que:  

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 

Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 

nível médio, na modalidade Normal.  

Parágrafo Único: Garantir-se a formação continuada para os profissionais a que se 

refere o captu, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, 

incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores, incluindo cursos de 

educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológica e de pós-

graduação (BRASIL, 1996). 

 

Já o Art. 63, aponta que:  

 

Os institutos superiores de educação manterão: I - Cursos formadores de profissionais 

para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de 

docentes para a Educação Infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; 

II - Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação 

superior que queiram se dedicar à educação básica; III - Programas de educação 

continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis (BRASIL, 1996). 

 

Os Artigos 4º e 62, apontam que a formação do professor para atuar na Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Normal e Educação Profissional, far-se-á no Ensino 

Superior, em curso de Licenciatura, alterando aí, pois anteriormente era exigida a formação no 

curso técnico do Magistério. 

Já no Art. 61, em seu parágrafo único, traz as premissas chamando a atenção que os 

cursos de formação devem propiciar o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de 

suas competências de trabalho, com a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 

supervisionados e capacitação em serviço, e considerar as experiências formativas desse 

profissional. Ou seja, há uma ampliação, cabendo aos cursos de licenciatura romper com a 

dicotomia teoria e prática, formar esse profissional, considerando suas vivências e experiências 

formativas, para construir sua prática pedagógica, sua práxis. Que o professor em formação 

tenha consciência da pedagogia enquanto ciência, como epistemologia do conhecimento, que 

fundamente a sua prática, nas teorias estudas e analisadas, ou seja, que suas práticas 

pedagógicas sejam estruturadas em teorias que as fundamente. 

Os Arts. 61, 62 e 63 ampliam essa formação e criam espaços para para que ocorram, 

como: o Instituto Superior de Educação (ISE), com a competência de formar professores, e as 

universidades, com a responsabilidade dos cursos de Licenciaturas. Segundo Brzezinski (2014), 

com os Cursos de Licenciaturas e Cursos de Formação de Professores, criaram-se dois diplomas 
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e confirmando significados atribuídos aos termos. Os ISE, eram responsáveis pela formação de 

professores para atuar na Educação Infantil e Ensino Fundamental, e as universidades com 

cursos de Licenciaturas, para atuar no Ensino Fundamental e Médio. 

Desse modo, a formação foi transformada em compromisso, a ser assumido pelo 

Estado, ou seja, garantir aos professores e funcionários da educação básica o direito à formação, 

quer seja em seu local de trabalho, in loco, ou em instituições formadoras, que busquem formar 

para uma atuação com maior qualidade e competência. Passou-se a ter direito à formação 

inicial, com ampliação também à formação continuada, seja no lócus de trabalho e/ou em cursos 

de pós-graduação, sendo um grande avanço pensar a formação desse profissional ao longo de 

sua carreira, pensar a profissionalização docente.  

A escola não é estática, está sempre em movimento, com demandas sociais, culturais 

e educacionais. É neste ambiente que o profissional da educação atua, tendo a necessidade de 

formação em curso. O Art. 64, aborda que: 

A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, 

supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de 

graduação em Pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de 

ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional (BRASIL, 1996). 

Traz em seu bojo a formação para a gestão da educação, que deve ser feita na 

Licenciatura em Pedagogia, assim como na formação continuada em nível de pós-graduação. 

Formação esta, fundamental para a educação pensar a gestão administrativa e a gestão de 

aprendizagens nesses espaços e reconhecer a necessidade formativa para quem assume a gestão. 

Gestores, professores e técnicos da educação são profissionais da educação e têm um único e 

abrangente objetivo, que consisti em pensar a escola enquanto espaço e tempo de aprender, de 

construir conhecimentos, de exercer a cidadania, um espaço de autonomia e emancipação. 

Ao analisarmos os artigos acima citados, podemos considerar que contivemos avanços 

a respeito da formação de professores, principalmente no que concerne à formação dos 

professores serem realizadas pelas universidades, em nível superior, com a formação inicial, e 

fomentar também a educação continuada e programas de formação pedagógica.  

No entanto, essas mudanças, exigidas e efetivadas à luz do texto da LDBEN n.º 

9.394/96 e em documentos oficiais que as desdobraram, não foram suficientes para produzir a 

formação requerida para os profissionais da educação básica, de maneira a atender às 

necessidades atuais da escola, principalmente no que diz respeito ao que dela é demandado. 

Diante dessas demandas identificadas, Mororó (2012, p. 02), aponta que: 
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O país avança quando tenta formular uma política global de formação, procurando 

diminuir as desigualdades hoje existentes no campo da formação de professores 

(predomínio da rede privada e número excessivo de cursos à distância) a partir do 

estabelecimento, dentre outros, dos seguintes princípios: I. O reconhecimento da 

formação de professores como um compromisso público de Estado para assegurar o 

direito a uma educação de qualidade através de regime de colaboração entre a União, 

estados e municípios, revertendo para a federação a obrigatoriedade de financiar essa 

formação em instituições públicas; II. o estabelecimento da modalidade presencial 

como preferencial de formação; III. A formação no interior das instituições públicas 

de ensino superior; IV. A constituição de um Fórum Estadual permanente de formação 

de professores. Mesmo correndo o risco de parecer ingenuidade, entendemos que, ao 

prever, assim, a organização da demanda pela formação em nível superior dos 

professores, a Política Nacional pressupõe o estabelecimento de um projeto nacional 

coeso no qual as ambiguidades e as desigualdades que, no cenário atual, tem permitido 

o controle da profissão e o aligeiramento da formação sejam reduzidas.  

Reconhecemos os avanços, mas ainda não construímos um projeto nacional de 

formação de professores que seja efetivo, com responsabilidade social, que vise o 

desenvolvimento e avanço da escola pública, que invista na formação dos profissionais que 

atuam na educação, pois ainda nos debatemos com questões, como: desvalorização profissional, 

condições precárias do trabalho do professor, formações aligeiradas e assistencialistas, 

desvalorização da escola pública, dentre outros. Trabalhamos com políticas pontuais, não 

abrangente, e em caráter compensatório. 

Em 2001, o Parecer do CNE/CP n.º 9/2001 analisa a necessidade das diretrizes 

nacionais para a formação de professores que atuam na educação básica brasileira, reconhece 

o despreparo histórico dos professores, e demanda as características intrínsecas da ação 

docente:  

Orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; comprometer-se com o 

sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir e saber lidar com a diversidade existente 

entre os alunos; incentivar atividades de enriquecimento cultural; desenvolver práticas 

investigativas; elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares; 

utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio; desenvolver hábitos de 

colaboração e trabalho em equipe (MEC. CNE, 2001, p. 4). 

Esses constitutivos são importantes, pois naquele momento contribuíram para o debate 

sobre a elaboração de um perfil profissional dos professores, cuja atividade principal era o 

ensino, a docência. No entanto, compreende-se que o professor é um intelectual, que produz 

conhecimentos, que é responsável pela organização do ambiente educativo, responsável por 

desenvolver atividades de ensino e aprendizagens nos contextos escolares. 

O professor imprime na docência o comprometimento com o processo epistemológico 

de ensinar e aprender, mas amplia também a formação do pesquisador para que possa 

investigar, analisar, conjeturar, desenvolver práticas pedagógicas diferenciadas, trabalhar com 
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a diversidade, com colaboração em equipe. São características que nos parecem óbvias para o 

trabalho docente, mas precisam ser explicitadas. 

Este mesmo Parecer do CNE/CP n.º 9/2001, estabelece também as competências 

referentes ao domínio do conhecimento pedagógico dos professores, que seriam: 

 

 Criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a 

aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos, utilizando o conhecimento das 

áreas ou disciplinas a serem ensinadas; 

 Utilizar modos diferentes e flexíveis de organização do tempo, do espaço e de 

agrupamento dos alunos, para favorecer e enriquecer seu processo de 

desenvolvimento e aprendizagem; 

 Manejar diferentes estratégias de comunicação dos conteúdos, sabendo eleger as 

mais adequadas, considerando a diversidade dos alunos, os objetivos das atividades 

propostas e as características dos próprios conteúdos; 

 Identificar, analisar e produzir materiais e recursos para utilização didática, 

diversificando as possíveis atividades e potencializando seu uso em diferentes 

situações;  

 Gerir a classe, a organização do trabalho, estabelecendo uma relação de autoridade 

e confiança com os alunos;  

 Identificar, analisar e produzir materiais e recursos para utilização didática, 

diversificando as possíveis atividades e potencializando seu uso em diferentes 

situações;  

 Intervir nas situações educativas com sensibilidade, acolhimento e afirmação 

responsável de sua autoridade;  

 Utilizar estratégias diversificadas de avaliação da aprendizagem e, a partir de seus 

resultados, formular propostas de intervenção pedagógica, considerando o 

desenvolvimento de diferentes capacidades dos alunos (MEC. CNE, 2001, p. 43). 

 

Pretende-se formar o professor da Educação Básica que seja capaz de planejar, 

executar e avaliar suas ações, de diversificar suas ações metodológicas, estratégias de ensino, 

que não só utilize material, como também o produza, ou seja, o professor que realize a 

intervenção pedagógica, que contribuía com o processo de aprendizagem dos seus alunos, 

competências essas primordiais para o desenvolvimento da escola, do processo educativo. Um 

profissional que dê conta de pensar as demandas do contexto de educação, que investigue sua 

prática e proponha soluções plausíveis. 

Em 2002, publicou-se a Resolução CNE/CP n.º 1, de 18/02/2002, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores para Educação Básica, em 

nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. O Art. 3 dessa Resolução, define um 

conjunto de princípios nos quais consideram a competência como concepção do curso: 

 
 Coerência entre a formação oferecida e a prática esperada pelo futuro professor, 

tendo em vista a assimetria invertida; 

 A aprendizagem como processo de construção de conhecimentos; 

 Os conteúdos como meio e suporte para a constituição de competências; 

 A avaliação como parte integrante do processo de formação; 

 A pesquisa com foco no processo de ensino e aprendizagem (MEC. CNE, 2002). 
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Acredita-se que os cursos para formar professores devam aproximar os discursos 

epistemológicos, teóricos e metodológicos, do fazer, da ação docente, da prática do cotidiano 

da escola. Que os conteúdos e a avaliação façam parte da formação, não para excluir, mas como 

instrumento de crescimento no desenvolvimento profissional, que forme o docente pesquisador, 

que a pesquisa faça parte do fazer docente. 

Em 2005, o CNE publica a Resolução n.º 3/2005, que definiu as normas para Educação 

Infantil, distinguindo as faixas etárias. Desse modo, crianças de zero a três anos vão para 

creches; crianças de quatro a cinco anos, para a pré-escola; crianças de seis a dez anos, nas 

séries iniciais e de onze a quatorze anos, nas séries finais. Com esta resolução, novos desafios 

se impõem à formação inicial e continuada dos professores. É preciso pensar as Matrizes 

Curriculares dos Cursos de formação de professores. Brzezinski (2014, p. 125) aponta que,  

Novos desafios foram enfrentados também no campo de estudos e pesquisas sobre a 

formação de professores para atuar nas escolas de ensino fundamental organizadas 

por ciclos de desenvolvimento da aprendizagem, pois as experiências solicitavam 

aprofundamentos, em particular, das teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. 

Pensamos que não serão apenas desafios na área de ensinar e aprender, das teorias de 

aprendizagem e desenvolvimento, mas também desafios na organização educacional e 

curricular para atender creche e pré-escola, na área da gestão. Pensar a educação e a formação 

do professor na sua totalidade, para atender da creche ao nono ano, a educação básica. Essa 

ampliação, como a própria autora afirma, precisa de um aprofundamento, teórico, 

metodológico, epistemológico, compreender o desenvolvimento do sujeito, considerando seus 

aspectos biológicos, sociais e históricos. 

Em 2006, a Lei n.º 11.274/2006, institui o Ensino Fundamental de nove anos, com 

matrícula obrigatória, a partir dos seis anos de idade; outra Lei que repercutiu diretamente na 

formação de professores para atuar com novas mudanças, o que para Brzezinski (2014, p. 125), 

“Foi motivo de preocupação, em face do despreparo dos professores para atender as exigências 

impostas pela reestruturação do ensino fundamental e as mudanças na educação infantil, 

instituídas formalmente em 2006”. 

Assim, os anos iniciais que eram organizados em séries, passam a ser organizados em 

ciclos, havendo necessidade de formação não só para professores, mas também para gestores, 

técnicos e todos os profissionais envolvidos na educação. Sair da lógica da seriação, que está 

aliada à concepção de aprendizagem, avaliação e reprovação, para pensar a organização em 

ciclo, ciclos de aprendizagem, uma outra concepção de educação. Como mudar sem a 
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formação? Sem a compreensão de como construir aprendizagens em ciclos? Como deixar de 

lado a concepção equivocada de reprovar aquele que “não sabe”? Como trabalhar com a 

aprendizagem contínua desse educando? Enfim, para essa mudança, se faz necessário, 

formação para desenvolver novo trabalho, nova forma de pensar a docência.  

Em 20 de dezembro de 2006 foi instituído o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização do Magistério (Fundeb), que recebeu inúmeras críticas 

da academia brasileira, pois não atendia a toda educação básica. Ficavam de fora: Educação 

Infantil e Educação de Jovens, Adultos e Idosos e o Ensino Médio. No entanto, em 24 de 

dezembro de 2007, foi convertido na Lei n.º 11.494, que passou a incluir toda a educação e 

valorizar o magistério, uma vez que as Secretarias de Educação dos Municípios, deveriam 

elaborar seus planos de cargo e salários como um dos requisitos para receber os recursos da 

União. 

Em 2007 também foi instituído o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e o 

Plano de Metas e Compromissos Todos pela Educação, por meio do Decreto n.º 6.094, de 

24/04/2007. Neste momento, o Ministério de Educação (MEC), atrelou diversas ações para o 

aumento do Índice Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), dentre elas, a formação de 

professores. 

No contexto de 2006 e 2007 houve muitas alterações na educação e vários planos por 

meio das leis, citadas acima. Houve um novo cenário para pensar e investir na formação de 

professores, com a aspiração cumprir as novas exigências das leis. Foram organizadas diversas 

ações, como: Pro-infância, Ensino fundamental de nove anos, Biblioteca da escola, Brasil 

alfabetizado, Programa Nacional de Integração da Educação Profissional na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (Proeja), Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem), 

urbano e do campo, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), 

Programa de Institucional Iniciação à Docência (Pibid), Plano Nacional de Formação de 

Professores (Parfor), dentre outros. Todos esses programas trazem a formação do professor 

como uma das premissas. No entanto, ainda é uma formação, aligeirada, aliada a programas de 

governo e não de Estado. Nesse tocante, quando mudam os governantes, esses programas 

podem continuar ou não, com risco de quebra na formação, de descontinuidade. 

Uma das ações do MEC, nesse momento, foi a instalação da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), com o intuito de formar os professores a distância, através da Lei n.º 11.502, de 

11/07/2007. Inicialmente, o objetivo da UAB era oferecer cursos a distância somente em locais 

de difícil acesso, onde não existissem cursos presenciais. No entanto, existiu uma oferta 
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desordenada de cursos, inclusive onde já existiam cursos presenciais. Brzezinski (2014) afirma 

que houve uma oferta desordenada do Ensino Superior na modalidade a distância em territórios 

muito desenvolvidos, com boa cobertura de cursos presenciais e não houve acesso à população 

excluída.  

Assim, nos questionamos: Que formação é essa desenvolvida com os professores? 

Será que estamos formando para atuação teórica e prática? Como fica a qualidade da formação? 

Por muitas vezes, percebemos que ainda não estamos formando esses profissionais, estamos 

apenas dando acesso a cursos de formação, mas ainda não existe uma preocupação com a 

qualidade e propostas desses cursos. 

Houve um crescimento grande de Institutos Superior em Educação (ISE) e de Cursos 

Normais Superiores, principalmente no âmbito particular. Quando aconteceu a homologação 

das Diretrizes Nacionais do curso de Pedagogia, pela Resolução n.º 1 de 15/05/2006, o Inep 

(2006) apontava a existência de 209 cursos Normais Superiores e 492 particulares, a maioria 

desses com o decorrer do tempo solicitaram e transformaram-se em Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, que foi consentido pelo Art. 11 dos Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) em 

Pedagogia. Brzezinski (2014, p. 205) aponta que: 

Essas são políticas que atendem muito mais aos mercenários da educação do que as 

necessidades da educação básica, pois não é por passe de mágica que se fazem 

mudanças dessa natureza[...]. Essa política abriu largos horizontes para a expansão do 

ISE e de Cursos Normais Superiores. Esses têm caráter profissionalizante, pragmático 

e utilitarista que dista do compromisso histórico-cultural da profissão de professor.  

As Instituições particulares passam a investir bastante no oferecimento desses cursos, 

pois são de baixos investimentos, considerados baratos e trazem grande lucro a essas 

instituições. 

A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope), na 

época, fez várias críticas, apresentou os documentos elaborados a partir dos debates do 14º 

Encontro Nacional do Anfope e propôs algumas sugestões, como: O Decreto deveria 

contemplar um sistema nacional de formação e de valorização dos profissionais de educação, 

com políticas, programas e ações que viabilizasse a formação de professores para crianças, 

jovens adolescentes, adultos e idosos com qualidade; incluir no Decreto os princípios da Base 

Comum Nacional (BCN) concebida pelo Anfope e recomendada no Documento final da 

Conferência Nacional da Educação. Propõe ainda o fortalecimento das Faculdades e Centro de 

educação das Universidades Públicas como instituições formadoras. 
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Considerando a legislação, as demandas e sugestões da Anfope, em 2009, através do 

Decreto n.º 6.755, de 29/01/2009, institui-se a Política Nacional de Formação de Profissionais 

do Magistério e da Educação Básica, nascia aí o Programa de Formação de professores (Parfor), 

que seria desenvolvido pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior 

(Capes), com a finalidade inicial de colocar em movimento a colaboração entre os federados: 

União, estados, municípios e Distrito federal, para fomentar recursos financeiros e assistência 

técnica para a formação dos professores. Feldmann (2017, p. 36), assinala que: 

O Parfor, se mostra como uma possibilidade de mudança na busca de paradigmas nos 

processos formativos que fortaleçam e reconstituam a identidade profissional dos 

professores, bem como se apresenta para as instituições formadoras a ressignificado 

da complexa relação teoria e prática na construção do conhecimento.  

De tal modo, a Capes, enquanto representante da União, fica responsável pela 

articulação entre a educação básica e a superior, e apoiar a implementação dos cursos de 

primeira e segunda licenciatura e de complementação pedagógica, aos professores leigos e/ou 

aqueles que não tinham a formação adequada na área de atuação. 

No Censo Escolar, realizado pelo Ministério da Educação/Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas (MEC/Inep) em 2009, apresentou que 38% dos docentes do Ensino 

Fundamental, e 52% dos docentes da Educação Infantil, não tinham curso superior. Um número 

bastante significativo de professores que ainda não apresentavam a formação requerida na Lei, 

não cursaram a Licenciatura para atuar na Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

O que foi proposto no Decreto n.º 6.755 acaba por criar uma política de formação 

docente parcial, com o objetivo de atender apenas os profissionais que já se encontravam 

inseridos na educação, atuavam como professores, mas que ainda precisavam da formação 

adequada.  Considera-se importante que o projeto formativo nas IES reflita a especificidade da 

formação docente, trabalhe a articulação entre teoria e prática e, principalmente, que reconheça 

a escola como espaço necessário de formação, que se considere as experiências e os saberes da 

experiência docente. No entanto, Gatti (2014, p. 35) reflete que: 

Porém o que se coloca nos documentos norteadores acaba sendo do conhecimento de 

poucos; não há uma apropriação coletiva dos princípios assumidos, não há esforços 

governamentais, institucionais e nos cursos para tanto. As ações decorrentes, políticas 

e estruturas institucionais e curriculares acabam por se fazer no bojo de uma tradição 

acadêmica instalada e reificada, ou de interesses locais, dentro dos quais os 

profissionais do ensino superior são absorvidos. Decorre uma formação descentrada, 

fragmentada, sem um ethos condutor. Formar professor para a educação básica não 

está no horizonte da maioria dos docentes que atuam nesses cursos no ensino superior. 

Este decreto deveria abranger a formação docente como um todo e não apenas os 

profissionais que já se encontram inseridos no contexto da educação. Uma política ampla, que 
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desse condições a todos aqueles que desejam ingressar na carreira docente, que incentive a 

escolha, a busca pelas licenciaturas, para formação de todos que desejam abraçar a carreira 

docente. 

Uma política de educação com ações sérias, com um ethos condutor, que tenha como 

ação primordial a formação docente, e não atender ações muitas vezes eleitoreiras, embora 

estejam no projeto, na Lei, não acontecem a contendo. 

Algumas modificações foram inseridas na LDBEN n.º 9.394/96, que trouxeram 

grandes impactos na educação. Em 2009 o Art. 61, sofre modificações, pela Lei 12.014/2009, 

cabendo ao curso de Pedagogia e não mais aos Institutos Superiores de Educação formar 

profissionais para a Educação Básica. Assim, consideram-se profissionais da educação escolar 

básica os que, nela estando em efetivo exercício, tenham sido formados em cursos de 

Licenciatura em Pedagogia reconhecidos pelo MEC. 

Com essa ressignificação do conceito, reafirmou-se a relevância da formação. 

Segundo Brzezinski (2014, p. 123-124), “a abrangência conceitual constante da referida Lei, 

veio corrigir um desvio histórico ao incluir entre os trabalhadores da educação, os funcionários 

da escola na categoria profissionais de educação”. Não se resumia apenas aos professores, mas 

respeitar como profissional da educação todos os atores envolvidos na educação, na escola, que 

também contribuem de forma significativa no desenvolvimento da escola, da educação e da 

comunidade local e externa.  

O Art. 61 ressalta também a necessidade de uma sólida formação básica, que traga 

para a formação conhecimentos científicos e sociais, com associação entre teorias e práticas, e 

que a formação contemple as experiências anteriores. É importante, na formação do profissional 

da educação, que suas vivências e experiências sejam consideradas no contexto da formação, 

que conhecimentos teóricos e práticos sejam relacionados, pois não existe prática sem uma 

teoria que a embase ou sustente a prática pedagógica.  

No entanto, em 2017 foi acrescido o inciso V, que considera como profissionais em 

educação básica “graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto 

pelo CNE”. O que incorre em outro grande retrocesso, pois considerar como profissionais da 

educação, aqueles que cursarem a complementação pedagógica, que são realizadas de forma 

aligeirada, em apenas seis meses, sem nenhum aprofundamento teórico, é apenas mais uma 

forma de precarizar a formação e a profissão docente. 

Já no Art. 62, apresenta as seguintes modificações: 
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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. 

§4º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão Mecanismos 

facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível 

superior para atuar na educação básica pública.  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§5º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a formação 

de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante 

programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em 

cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições de educação 

superior.  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013). 

§ 8 º Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base 

Nacional Comum Curricular. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016) (Vide 

Medida Provisória nº 746, de 2016)  

§ 8o Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base 

Nacional Comum Curricular. (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) (Vide Lei nº 

13.415, de 2017) (BRASIL, 2017). 

 

Inclui o Art. 62-A, que discorre que: 

 

A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio 

de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo 

habilitações tecnológicas.   (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Parágrafo único.  Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se 

refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, 

incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou 

tecnológicos e de pós-graduação. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) (BRASIL, 

2017). 

 

E no Art. 62-B. e seus incisos, §1º, §2º, §3º, aborda que: 

 

Art. 62-B. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos 

superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo 

diferenciado. (Incluído pela Lei nº 13.478, de 2017)  

§ 1º Terão direito de pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores 

das redes públicas municipais, estaduais e federal que ingressaram por concurso 

público, tenham pelo menos três anos de exercício da profissão e não sejam portadores 

de diploma de graduação. (Incluído pela Lei nº 13.478, de 2017)  

§ 2o As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras 

licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que acorrerem aos 

certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos 

cursos. (Incluído pela Lei nº 13.478, de 2017)  

§ 3o Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas 

universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de 

licenciatura em matemática, física, química biologia e língua portuguesa. (Incluído 

pela Lei nº 13.478, de 2017) (BRASIL, 2017). 

 

Estabeleceu enquanto direito dos professores da educação básica, que já ingressaram 

através de concurso público, pleitear o acesso às licenciaturas, por meio de comprovação do 

exercício da docência de três anos, que as instituições definem critérios de ingresso 

diferenciado, e que estes profissionais terão prioridade se optarem por ingressar em cursos de 

Licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa, colocam como 
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objetivo dessas modificações, dar uma sustentação jurídica aos processos especiais de ingresso 

nas Licenciaturas. 

Percebemos que cada vez mais a formação do professor vem sendo desqualificada, em 

vez de investirmos nos cursos de licenciatura, de pensar uma sólida formação com 

aprofundamento epistemológico, teórico, valorização da profissão, condições de trabalho 

digna, o poder público precariza a formação. No entanto, Brzezinski, nos alerta ao que se refere 

ao Art. 62, §4º: 

É inaceitável o que estabelece o §4º preceituando que entes federados “adotarão 

Mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de 

docentes em nível superior”. Este é ato de licenciosidade e de irresponsabilidade 

institucional. “Amenizar” o rigor científico em processos seletivos para o acesso às 

Licenciaturas e “facilitar” critérios aos estudantes para a permanência exitosa em 

cursos superiores de formação de professores é uma medida repudiada pelo mundo 

real. Tais práticas poderão induzir a abertura de cursos de “segunda categoria”, os 

quais não guardam a necessária qualidade na formação inicial. Essa proposta causa 

estranheza, pois que a obrigatoriedade imposta pela expressão” adotarão Mecanismos 

facilitadores” não se estende a outros cursos de graduação regulares ofertados por 

instituições públicas (BRZEZISNKI, 2018, p. 112). 

Por que haveria necessidade de “facilitar’’ o acesso a esse profissional a cursos de 

formação? Por que as instituições definiriam critérios diferenciados para o professor em 

exercício? ou por que não haver um incentivo com a valorização profissional para que tenhamos 

o estímulo para ingressar na profissão?  

Como “amenizar”, o rigor científico? Por quê? Não teríamos capacidade de nos 

submetermos ao processo de seleção nos vestibulares? Precisamos de cursos precários, sem 

qualidade? Segundo Saviani (2016), cada vez mais tornar mínima a formação de professores, 

que é abreviada a uma simples experiência, carente de estudo, de profundidade epistemológica, 

ontológica e praxiológica, daquilo que o professor irá ensinar. Mais uma vez, assistimos ao 

tensionamento entre a normatividade imposta pelo mundo do sistema e a concretude do mundo 

vivido. 

O Art. 63, já institui que: 

 

Os Institutos Superiores de educação manterão: 

I – Cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso 

normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as 

primeiras séries do ensino fundamental; 

II – Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação 

superior que queiram se dedicar à educação básica; 

III – Programas de educação continuada para os profissionais de educação dos 

diversos níveis (BRASIL, 2017). 

 

E os Art. 64 e 65:  
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Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em 

cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 

instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. 

Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de 

ensino de, no mínimo, trezentas horas (BRASIL, 2017). 

 

Essas modificações ampliaram a Lei e trouxeram contribuições no que concerne à 

garantia da formação do professor, pela qual a União e os Estados se responsabilizam. 

Viabilizam a formação inicial e continuada e apontam a necessidade formativa para os 

profissionais de educação no que tange à administração, planejamento, inspeção, supervisão e 

orientação educacional da educação básica. As formações são realizadas na graduação ou pós-

graduação e incluiem a prática de ensino como obrigatória, estabelecendo a carga horária 

mínima.  

Ou seja, não queremos amenizar a seleção, amenizar o rigor científico na formação de 

professores, profissionais estes responsáveis pela formação na educação básica. Não vamos 

aceitar uma formação sem a devida qualidade, sem reponsabilidade social, com mecanismos 

facilitadores. O que exigimos é uma política séria de formação de professores, que vise à 

qualidade, com aprofundamento epistemológico.  

Nesse contexto, não basta apenas articular a política para a formação docente, sua 

implementação deve ser realizada de forma responsável, prezando pela qualidade da formação, 

com a preocupação de articular teoria e prática, investigando a ação educativa nos espaços da 

escola, considerando as experiências e vivências desse profissional, dando o suporte teórico, 

metodológico, epistemológico, imprescindíveis para que compreendam e modifiquem sua 

prática pedagógica. 

O Art. 66, aborda:  

  

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de 

pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de 

doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico (BRASIL, 

2017). 

 

Estabeleceu a formação requerida para os profissionais que atuam nos cursos de 

Licenciaturas, de modo que formadores de professores deverão ser formados em programas de 

mestrado e doutorado na área. Reconheceu também o notório saber, no entanto estabelece que 

este seja reconhecido por universidade, com curso de Doutorado em área afim, não será feito 

de qualquer forma.  
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Muitos cursos de Graduação tinham a maioria de seus docentes apenas com 

espacialização. É preciso pensar também a formação daqueles que vão ministrar e 

responsabilizar-se pela formação dos professores da educação básica, o formador de 

professores também deve ser um estudioso, deve ter investimento na sua formação, na formação 

contínua, em cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, investir na formação para 

docência e para pesquisa. 

Em 2016 foi aprovada a medida provisória, MP n.º 746/2016, estabelece que no seu 

inciso IV: 

IV- Os profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de 

ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins a sua formação ou experiência 

profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades 

educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham 

atuado, exclusivamente para atender o inciso V do caput do art. 36 (BRASIL, 2016). 

Esse inciso, que normatiza o notório saber, acaba por ignorar a própria LDBEN, e vai 

de encontro a seu Art. 61, parágrafo único, que traz que “o notório saber” deve ser reconhecido 

por uma universidade com curso de Doutorado em área afim, só assim poderá suprir o título 

acadêmico. 

O Art. 67, estabeleceu que: Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: 

 

I – Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II – Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim; 

III – piso salarial profissional; 

IV – Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho; 

V – Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho; 

VI – Condições adequadas de trabalho 

§3º A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos 

profissionais da educação. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) (BRASIL, 2016). 

 

Neste artigo, deixa-se claro que não basta investir na formação, se não pensarmos nas 

condições de trabalho, na sua valorização, em uma remuneração digna da magnitude de seu 

trabalho.  

Estabelecer o plano de carreira profissional se faz imprescindível para a 

profissionalização docente. No entanto, apesar de presente na Lei, ainda não se faz presente na 

realidade da grande maioria dos municípios. Ainda nos debatemos com um grande número de 

professores que são terceirizados, têm apenas um contrato de trabalho, ou seja, não segue-se o 
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que prevê  a lei, que seria o ingresso através de concurso. A baixa qualidade nas formações, 

más condições de trabalho e a desvalorização desses profissionais, que lutam por melhorar suas 

condições enquanto profissionais e as condições dos espaços de trabalho, onde desenvolvem 

suas atividades docentes. E mesmo aqueles que conseguem, com muito sacrifício, investir na 

sua formação continuada, através de pós-graduação, mestrado e doutorado, ainda não têm a sua 

progressão realizada de forma automática. 

 Luta-se ainda por transporte escolar, merenda, biblioteca, laboratórios de informática, 

salas adequadas, condições de planejar atividades, salário digno, enfim, continuamos com as 

mesmas lutas, embora esses direitos nos sejam garantidos em leis. Nesse contexto de tantas 

mudanças, é importante manter a luta, a resistência, e fazermos as críticas e os enfrentamentos 

necessários ao sistema, aos processos de privatização da educação pública, democrática e de 

qualidade. 

Em 4 de abril de 2013, foi aprovada a Lei n.º 12.796, que alterou a Lei n.º 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que em seu Art. 4º, inciso III, garante o atendimento educacional 

especializado gratuito aos educandos com deficiências em todos os níveis de ensino. Como foi 

observado, a educação é um direito do cidadão, independentemente de apresentar ou não uma 

deficiência, para atender os educandos será necessária a formação especializada do professor. 

Em 25 de junho de 2014 é aprovada a Lei n.º 13.005, o Plano Nacional de Educação 

(PNE), que também determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional nos 

próximos dez anos. Foi organizado um grupo de metas estruturantes para a garantia do direito 

à educação básica com qualidade, que garanta o acesso à universalização do ensino obrigatório 

e à ampliação das oportunidades educacionais.  

Um segundo grupo de metas diz respeito especificamente à redução das desigualdades 

e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade. 

O terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da educação, 

considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas, e o quarto grupo de metas 

refere-se ao Ensino Superior. 

No seu Art. 1º é aprovado o Plano Nacional de Educação, com vigência por dez anos, 

a contar da publicação desta Lei. No seu Art. 2º, apresenta como diretrizes: 

 

I - Erradicação do analfabetismo; 

II - Universalização do atendimento escolar; 

III - Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania 

e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

IV - Melhoria da qualidade da educação; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
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V - Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade; 

VI - Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VII - Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 

VIII - Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades 

de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 

IX - Valorização dos (as) profissionais da educação; 

X - Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014). 

 

Para conseguir realizar essas diretrizes, propõe metas e estratégias para viabilizar a 

implementação do PNE. No que concerne à formação de professores, apresenta as seguintes 

metas:  

 

Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 

4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches 

de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) 

anos até o final da vigência deste PNE. Estabelece como estratégias, relacionadas a 

formação: 

1.8) Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação 

infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação 

superior; 

1.9) Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de 

formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de 

currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas 

ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da 

população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos (BRASIL, 2014). 

 

Para estimular a universalização da educação, propõe como estratégia a promoção da 

formação do professor no Ensino Superior, assim como a articulação entre a pós-graduação e 

os cursos de formação dos profissionais da educação, a articulação entre as licenciaturas e a 

pós, articulando a docência e a pesquisa. Não teria sucesso a universalização da educação 

básica, uma vez que profissional da educação não tivesse formação para atender essa demanda.  

Observa-se que até o memento a formação para creche e Educação Infantil ainda é 

muito precária, e os cursos de Licenciatura em Pedagogia, ainda não têm um foco na formação 

para creche e apresentam pouco componente curricular que discute e a formação para Educação 

Infantil. Muitos cursos ficam resumidos a um componente para discutir a fundamentação 

teórica e metodológica da Educação Infantil e um componente para o estágio na Educação 

Infantil, que não dá conta de formar para atuar neste seguimento.  

No entanto, se tomarmos por base o estudo realizado por Gatti et al. (2010) que trata 

das características e problemas da formação de professores no Brasil, identificamos que a 

conjuntura não demonstra avanços significativos. As autoras, ao analisar projetos pedagógicos 

de cursos de Licenciatura de instituições públicas e privadas das cinco regiões do país, revelam 

um panorama inquietante quanto às condições dos cursos de formação de professores para a 
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educação básica, que apresenta uma formação frágil, distante das necessidades formativas de 

professores para atender às exigências da educação básica, é a ausência de um eixo formativo 

para a docência. Gatti (2014, p. 35) ressalta que: 

Conta-se, em nível nacional, não com uma política geral relativa à formação de 

professores, mas com uma política parcial orientada para a formação em contexto de 

quadros não suficientemente titulados nas redes educacionais. A Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério de Educação Básica, dirige-se apenas à 

formação de profissionais já em serviço e à formação continuada, deixando intocadas 

questões de fundo quanto à formação inicial de professores. Essa política acabou por 

se traduzir em vários programas relativos à formação para a docência que caminham 

de forma paralela, com vocação de suprimento, atendendo pela característica de 

formação em contexto, como já dissemos, outros visando a uma preparação mais 

massiva via educação a distância (EaD). As pesquisas, porém, não evidenciam nesses 

programas a preocupação com a qualidade curricular e a efetividade dos estágios e 

com a integração formativa– questões que também são mostradas nas investigações 

que se reportam a cursos presenciais. 

Como questionamos anteriormente, a política prevê os profissionais que se encontram 

inseridos na educação, que já atuam, no entanto, não há um estímulo à profissão, não há metas, 

ou propostas para aqueles que ainda vão ingressar na profissão. Os cursos de Licenciatura, 

desde 2004 vêm passando por reformulações, para atender à legislação, para pensar à docência 

e a pesquisa, ou seja, formar o professor pesquisador, no entanto, como nos mostra Gatti (2014), 

não há uma preocupação efetiva de como formar esse docente, qual a proposta curricular e o 

estágio, ainda é um problema nos cursos de Licenciaturas. 

A Meta 16 propõe: Formar, em nível de Pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) 

dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos 

(as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

Estabelece as seguintes estratégias: 

 

16.1) Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para 

dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta 

por parte das instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e 

articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

16.2) Consolidar política nacional de formação de professores e professoras da 

educação básica, definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições 

formadoras e processos de certificação das atividades formativas; 

16.3) Expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas 

e de literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, 

incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, 

a serem disponibilizados para os professores e as professoras da rede pública de 

educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da 

cultura da investigação; 

16.4) Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores 

e das professoras da educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais 

didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível; 
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16.5) Ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e das 

professoras e demais profissionais da educação básica; 

16.6) Fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas públicas de 

educação básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e 

Leitura e da instituição de programa nacional de disponibilização de recursos para 

acesso a bens culturais pelo magistério público (BRASIL, 2014). 

 

É preciso pensar na consolidação de uma política de formação de professores que 

contenha diretrizes, um plano estratégico que dê conta das demandas da formação inicial e 

continuada, que estabeleça e assegure as condições do profissional da educação cursar o Ensino 

Superior, pensando o acesso e permanência, disponibilizando bolsas, material didático, 

pedagógico, favorecendo a construção do conhecimento teórico e prático, assim como o 

desenvolvimento da cultura da investigação. 

Fica claro que a regulação do Estado considera a legislação e leva em conta a 

preocupação com a formação de professores em busca de mudanças para atingir a tão debatida 

qualidade da educação brasileira, e, nesse sentido importa caracterizar o lugar e o função da 

formação de professores, para atender a legislação e/ou contribuir para a transformação 

educacional e social.  

Precisaremos considerar que se almejamos uma qualidade educacional, será necessário 

também um professor que tenha um bom processo formativo, condições de trabalho e uma 

carreira bem estruturada. Ao fortalecer o processo de formação, entende-se o fortalecimento 

também da escola pública, da educação básica, da sociedade. Buscando uma formação em uma 

perspectiva dialética, crítica e reflexiva, aprofundando-se nos conhecimentos epistemológicos, 

pedagógicos, metodológicos, que possibilite a investigação e reflexão da sua prática. 

A Meta 17, estabelece: Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas 

de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais 

com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. Propõe como 

estratégias: 

 

17.1) Constituir, por iniciativa do Ministério da Educação, até o final do primeiro ano 

de vigência deste PNE, fórum permanente, com representação da União, dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Municípios e dos trabalhadores da educação, para 

acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para 

os profissionais do magistério público da educação básica; 

17.2) Constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento da evolução 

salarial por meio de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 

PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE; 

17.3) Implementar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, planos de Carreira para os (as) profissionais do magistério das redes 

públicas de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei n.o 11.738, 

de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de 

trabalho em um único estabelecimento escolar; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
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17.4) Ampliar a assistência financeira específica da União aos entes federados para 

implementação de políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em 

particular o piso salarial nacional profissional (BRASIL, 2014). 

 

Apresenta como grande relevância para política de formação de professores a 

constituição dos fóruns de educação permanentes, para debater e propor as demandas da 

profissão, implementar os planos de carreira do professor, que muitos munícipios ainda não 

haviam construído nem implementado, e praticar políticas de valorização do magistério, 

estabelecendo um piso salarial, no entanto Feldmann (2018, p. 35), ressalta que: 

Em relação as políticas públicas recentes, cabe salientar a importância do Plano 

Nacional de Educação (2011-2020) com a mobilização de todo território nacional para 

a sua aprovação (conferências: municipais, intermunicipais, estaduais e nacionais), 

para tematizar e colocar em pauta a formação e valorização dos profissionais da 

educação. 

No entanto, estamos vivendo um momento de perda desses direitos, para Brzezinski, 

(2018, p. 100), “vem ocorrendo o desmantelamento da democracia, a destruição de direitos do 

cidadão brasileiro e a negação das conquistas da educação escolar”. Neste momento fatídico da 

história, estão rompendo com a finalidade da LDBEN n.º 9.394/96, que define o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, assistimos à 

destruição da democracia. 

E por fim, a Meta 18, que visa: assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos 

de Carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas 

de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar 

como referência o piso salarial nacional profissional. 

Observamos que passados seis anos do PNE ainda não conseguimos atingir as metas 

e estratégias propostas. Identificamos municípios que ainda estão por construir o Plano de 

Carreira profissional, lutam por ganhar um salário digno, por sua valorização profissional, e até 

para garantir o direito de investimento na sua formação profissional. Acreditamos que 

avançamos, mas ainda há muito por ser construído. 

No que se pauta a formação do professor temos conseguido alguns avanços, como: o 

direito à formação inicial, a conquista da formação continuada, mas há que se lutar pela 

qualidade desses cursos, para que sejam oferecidos por instituições sérias, comprometidas com 

a educação e que esta formação chegue ao contexto da escola. 

Em 2015, quatro leis modificaram a LDBEN n.º 9.394/96, incluindo no Art. 9º, o 

inciso IV-A, que trata do cadastramento e atendimento, na educação básica e na educação 

superior, alunos com altas habilidades. Foi inserido também o Art. 59-A, que refere-se à 
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obrigação do poder público de instituir cadastro nacional desses alunos, com o intuito de 

fomentar políticas públicas que garantam a esses alunos com alta habilidades o 

desenvolvimento pleno, no entanto implica também que os professores tenham formação para 

atender a esses sujeitos, garantindo uma formação compatível a suas habilidades. 

Também em 2015, a Lei n.º 13.174, de 21/10/2015, inseriu o Art. 43, que define as 

finalidades das Instituições de Educação Superior, no seu inciso VIII,  inclui que a educação 

superior deverá estar envolvida com a educação básica, e deverá trazer contribuições, 

colaborando com algumas questões, como: projetos de formação continuada de professores, 

que devem acontecer no lócus de trabalho desses profissionais; implementação de investigações 

por professores da educação básica, mas integrados aos grupos de pesquisa das universidades 

e programas de iniciação à docência. 

Em 2017 houve uma modificação do Art. 26, que discorre sobre os currículos de 

Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio na base nacional comum. 

Brzezinski (2018, p. 118), analisa que,  

Essa determinação implica mudanças na organização curricular dos projetos político-

pedagógicos dos diferentes cursos de Licenciatura, impondo uma homogeneização 

nefasta a formação de professores. Além disso, corre-se o risco de interrupção do 

processo de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais de Formação Inicial 

e Continuada de Profissionais do Magistério (RESOLUÇÃO CNE/CP n.º 2, de 

01/07/2015).  

Com o debate da base, suas incongruências vão impactar também um projeto de 

formação do professor, embora essas alterações, ainda sejam objeto de conflitos, discussões e 

debates nos CNE, no Anfope, e em diversos órgãos que pensam a formação do professor, e 

repudiam e resistem, exigem uma superação da concepção de BNCC. 

Decorridos 20 anos de LDBEN n.º 9.394/96, construção do Plano Nacional de 

Educação, de tantas modificações, avanços e retrocessos, as políticas educacionais de formação 

do professor, passa hoje, talvez por sua maior precarização. 

Neste momento, precisamos resistir e continuarmos com nossa luta e enfrentamentos, 

pela adoção de uma política pública de formação e valorização dos professores, pela 

implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e continuada dos 

professores, pela implementação do Plano de Carreira em todos os municípios brasileiros, ou 

seja, pela implementação das políticas já existente, pelo respeito ao profissional e à educação. 

Continuamos lutando contra as privatizações da educação básica e universitária 

pública, laica, gratuita, democrática e de qualidade para toda sociedade brasileira. Que nós 
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professores tenhamos direito a formação de qualidade, que possamos construir conhecimentos 

em uma sociedade democrática. 

 

2.2 Base Nacional Comum para a formação inicial de professores da educação básica: 

campo de conflitos 

 

A proposta de Base Nacional Comum para Formação de Professores (BNC-Formação) 

da Educação Básica começou a ser formulada no início do ano de 2015. Naquele momento, 

com a participação de representantes de associações científicas, de universidades públicas, do 

Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed), da União Nacional do Dirigentes 

Municipais de Educação (Undime), bem como de representantes da classe empresarial, 

organizados no Movimento Pela Base Nacional Comum.  

Em 2019 esta proposta é aprovada, em meio a muitas discussões e reprovações por 

parte dos representantes da educação, que participavam dos debates naquele momento. Segundo 

Mozart, em entrevista concedida ao Jornal Folha de São Paulo, a respeito do trabalho do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), para construir o parecer: 

O CNE realizou diversas reuniões públicas com os diferentes atores da sociedade 

vinculados à área da educação —da educação básica ao ensino superior. Chegar a 

consensos num espectro de interesses tão amplo não é tarefa simples. É natural 

que cada segmento queira ver, como resultado, os aspectos mais relevantes que 

acredita serem indispensáveis para melhorar a formação docente. E esse foi o 

maior desafio: como integrar o melhor de cada um para produzir um trabalho 

capaz de impulsionar a melhora desta formação em nosso país (RAMOS, 2019). 

Foi nesse contexto de conflitos que, quatro anos depois de várias reuniões e debates, a 

Resolução CNE/CP n.º 2 de 20/12/2019 definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e instituiu a Base Nacional 

Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).  

O texto da BNC-Formação retoma uma perspectiva que já esteve presente nos 

documentos elaborados pelo MEC e pelo CNE nos anos finais da década de 1990, assim como 

estão presentes na LDBEN, DCN, PCN, seguindo a tendência de outros países, que o tornaram 

conhecido como “modelo de competências” ou “formação baseada em competências”.  

O modelo de educação na BNC-Formação para a formação de professores está pautado 

na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da educação básica, no ensino de competências. 

Esse modelo, apresenta-se no Brasil, como a competência profissional de resolver problemas, 

no entanto, vem relacionado à educação para o trabalho. Para Mertens (1997, p. 37), 
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Competência significa resolver um problema e alcançar um resultado com critérios de 

qualidade, isto exige que o ensino seja de tipo integral: que combine conhecimentos 

gerais e específicos com experiências de trabalho. As vantagens de um currículo 

orientado à resolução de problemas são: a) se leva em conta a forma de aprender; b) 

se concede maior importância a ensinar a forma de aprender do que a assimilação de 

conhecimentos; c) se logra maior pertinência que no enfoque baseado em disciplinas 

e especialidades acadêmicas; e d) se ganha maior flexibilidade do que com outros 

métodos. A formação baseada em normas de competência laboral facilita a educação 

pela alternância, permitindo ao indivíduo transitar entre a aula e a prática do trabalho, 

ademais estimula a formação contínua dos trabalhadores e propicia que as empresas 

respondam às expectativas de seu pessoal do ponto de vista da remuneração face às 

competências alcançadas. 

Partindo dessa premissa, a educação necessita atender as demandas do setor produtivo, 

da preparação para o mercado de trabalho tendo em vista melhorar as condições de qualificação 

do profissional para o mercado. Para Frigotto (1998, p. 01), as mudanças no sistema escolar 

adquiriam, claramente, o sentido de “ajuste estrutural que implica as reformas do Estado no 

plano político-institucional e no plano econômico-administrativo”. Mais uma vez, 

identificamos a proposta para educação, vinculada ao contexto econômico, administrativo. 

Silva (2019), relata em sua pesquisa que países como: Espanha, Estados Unidos, 

México, Canadá, Argentina, Austrália e França, desde a década de 1990, implementaram a 

educação por competências: 

Desse levantamento acerca da incorporação do modelo de competências em diferentes 

países, depreende-se que não se trata de um modelo unitário de formação para o 

trabalho. Da análise realizada, no entanto, é possível constatar um conjunto de 

elementos comuns que aproxima as distintas normalizações: a associação com o 

desempenho (performance) de modo a ampliar a competitividade; uma ênfase na 

prática, no uso dos saberes tácitos adquiridos no fazer do trabalho; a subordinação do 

conhecimento ao que é “utilizável” com vistas a aumentar a produtividade; a 

consolidação de Mecanismos capazes de dimensionar essa produtividade e exercer 

maior controle sobre a atividade de trabalho (SILVA, 2019, p. 129). 

Identificamos que esses aspectos que Silva (2019) aventa em sua pesquisa, o modelo 

de educação e formação que aparece em outros países, não tem sido diferente do que aparece 

no Brasil, quando traz ao debate a educação por competências, apresentando as mesmas 

características, e demandas. Autores como Antunes (2011), Zabala e Arnau (2010), Perrenoud 

(2013), já travam esse debate há muito tempo.  

Zabala (2010), apresentam que o conceito de competências surge no início da década 

de 1970, no âmbito empresarial, e na educação surge como resposta às limitações do ensino 

tradicional. Para esses autores, a competência: “No âmbito da educação escolar, deve identificar 

o que qualquer pessoa necessita para responder aos problemas aos quais será exposta ao longo 

da vida” (ZABALA, 2010, p. 11). 
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Defende que a formação inicial e permanente dos professores considere as 

competências e habilidades para o desenvolvimento da profissão, e elege dez competências 

baseadas em saber planejar, selecionar e organizar processos e conteúdos disciplinares; saber 

selecionar atividades para  ensino-aprendizagem; estar disposto a todo momento a oferecer 

informações e explicações aos discentes procurando ser comunicativo e esclarecedor; estar 

sempre em busca de novas referências e conhecimento; procurar identificar e se adaptar as 

novas tecnologias e ao ambiente no qual exerce sua função; saber avaliar e, por fim, porém não 

menos importante, trabalhar em equipe. Competências essas presentes na BNCC e BNC-

Formação de professores. 

Perrenoud (1999) também defende a formação por competências, uma escola que 

prepara para a vida. Apresenta o conceito de competência como faculdade de mobilizar um 

conjunto de recursos cognitivos que são saberes, capacidades, informações, para solucionar 

situações ligadas a contextos culturais, profissionais e condições sociais. Para esse autor, uma 

abordagem por competências muda os ofícios tanto do aluno quanto do professor, o aluno terá 

que se envolver, terá que se ascender com as aprendizagens a realizar. O professor, por sua vez, 

transforma-se num mediador de saberes, num organizador de aprendizagens, num incentivador 

de projetos, num gestor da heterogeneidade, num regulador de percursos formativos. 

Já para Roldão (2002), competência é um saber em uso que exige integração e 

mobilização de conhecimentos, processos e predisposições que, ao incorporarem-se uns nos 

outros, vão permitir ao sujeito fazer, pensar, apreciar. Pensar nesta perspectiva, no contexto em 

que estamos vivendo, é importante porque precisamos trazer os conhecimentos para a vida, para 

pensar, refletir, para nos posicionarmos e resolvermos situações que nos são postas. 

Nos Estados Unidos, o conceito de educação baseada em competência, surgiu na 

década de 1960 a partir de questionamentos sobre a aprendizagem dos alunos e as habilidades 

necessárias para a vivência fora da escola. Já na Europa, o ensino por competências foi 

estimulado por políticas educacionais defendidas pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e Organização do Comércio e Desenvolvimento 

econômico (OCDE), bem como pela Declaração de Bolonha em 1999, que consistiu em 

compromisso assinado por ministros da educação de dezenas de países para reformar o sistema 

de Ensino Superior. 

Naquele momento, tinham a intenção de facilitar a mobilidade entre os países 

assinantes, garantir a qualidade do ensino com metodologias e critérios comparáveis e o 
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objetivo de assegurar que o sistema superior de ensino europeu atraísse, pela vitalidade e 

eficiência, o olhar das demais nações sobre o seu sistema. 

No Brasil, sobretudo a partir dos anos de 1990, podemos identificar a influência e 

adesão à concepção de formação por competências em alguns documentos curriculares, a 

exemplo da LDBEN, n.º 9394/96, que já apresentava questões relativas a competência; assim 

como nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (DCNs, 1999), nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 2011), o Plano Nacional de Educação (PNE 2014 a 

2024). Mas o modelo de competências no Brasil, toma uma proporção maior a partir da 

Secretaria de Educação Média e Tecnológica (Sentec), que tomou como principal referência 

para a educação profissional as DCN, para o Ensino Médio. 

Enfim, todos esses documentos, já tratam das habilidades e competências. É um debate 

antigo, que retorna na BNC- Formação, mas agora como a base para a formação dos 

professores, que vão atuar na educação básica, da Educação Infantil, anos iniciais e finais, ao 

Ensino Médio.  

No Parecer CNE/CEB n.º 16/99, competência profissional foi definida como 

“capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades 

necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do 

trabalho (BRASIL, 1999). Assim, a formação por competências visa a preparação do homem 

para atender às condições contemporâneas de produção de bens e serviços em suas novas 

formas de organização do trabalho. Fleury e Fleury (2001, p. 187) nos esclarecem que: 

A noção de competência aparece assim associada a verbos como: saber agir, mobilizar 

recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber engajar-se, 

assumir responsabilidades, ter visão estratégica. Do lado da organização, as 

competências devem agregar valor econômico para a organização e valor social para 

o indivíduo. 

Nessa perspectiva, foi construída a BNCC para educação básica, observa-se que as 

expressões: “saber aprender”, “engajamento”, “assumir responsabilidades”, “visão 

estratégica”, dentre outras, são expressões bem presentes na BNCC e por consequência na 

BNC-Formação. No entanto, para Silva (2019, p. 125), 

O modelo de competências é originário do discurso empresarial, que se firma em 

meados da década de 80, tendo sido retomado por economistas e sociólogos, na 

França, ao longo dos anos 90, com vistas a compor um repertório para orientar a 

formação dos trabalhadores. Já naquele momento, eram apontados os riscos da 

imprecisão desse referencial quando comparado ao conceito de qualificação 

profissional, um dos conceitos chaves da Sociologia do Trabalho. As razões para o 

redirecionamento da formação para o trabalho, naquele contexto, estavam 

relacionadas às mudanças no terreno da gestão organizacional das empresas e também 
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nas transformações tecnológicas em que processos informatizados passam a compor 

os meios de produção.  

Essa tem sido uma das críticas a BNCC e a BNC-Formação, visar apenas a preparação 

para o mercado de trabalho, mais uma vez trazer a visão empresarial para as escolas, já que nos 

documentos de Plano de Desenvolvimento Escolar (PDE), já havia essa visão empresarial, 

escola de resultados. Corroborada por Silva (2019, p. 133), que afirma que: 

As aproximações entre competências no campo do trabalho em geral (trabalho 

produtivo) e as políticas da formação de professores trazem como consequência uma 

perspectiva reducionista e limitadora da formação e do trabalho docente, seja pela 

primazia de um saber-prático, em detrimento da articulação entre teoria e prática, seja 

pela ênfase no desempenho, tornando secundário o processo, essencial na composição 

de um percurso formativo sólido e abrangente. 

Em nossa análise do documento da BNC-Formação, identificamos que o Art. 3º traz 

que foi construída a partir da referência da BNCC, ou seja, a partir do que se quer para a 

educação básica, constitui-se a base para formar os profissionais que vão atuar nesse contexto: 

“Art. 3º Com base nos mesmos princípios das competências gerais estabelecidas pela BNCC, é 

requerido do licenciando o desenvolvimento das correspondentes competências gerais 

docentes” (BRASIL, 2020). 

O conceito de competência, na BNCC para Educação Básica (2018, p.08), é definido 

como: “a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 

cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho”. Relaciona a vida, a forma 

como mobilizamos conhecimentos para que contribuam com a transformação da sociedade, 

voltada ao mundo do trabalho. 

Pensando nessa perspectiva, a BNC- Formação de professores foi criada para atender 

as demandas da BNCC, sendo organizada da seguinte forma: 

 

Figura 01 - Base Nacional de Formação de Professores 

 

Fonte: A autora (2020). 

FORMAÇÃO INICIAL

•Diretrizes Curriculares 
Nacionais Licenciaturas;

•Residência Pedagógica;

•Enade Licenciaturas;

•Prova para ingresso na 
carreira.

FORMAÇÃO CONTINUADA

•Estágio probatório;

•Plano de carreira;

•Avaliação ao longo da 
carreira.

NÍVEIS DE CARREIRA DOCENTE

• Inicial;

•Estágio probatório;

•Carreira avançada ;

•Líder.
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Na resolução da BNC-Formação de professores, no Art. 2, acarreta que: 

Art. 2º A formação docente pressupõe o desenvolvimento, pelo licenciando, das 

competências gerais previstas na BNCC-Educação Básica, bem como das 

aprendizagens essenciais a serem garantidas aos estudantes, quanto aos aspectos 

intelectual, físico, cultural, social e emocional de sua formação, tendo como 

perspectiva o desenvolvimento pleno das pessoas, visando à Educação Integral (MEC. 

CNE, 2019). 

Foi construída a partir da proposta da BNCC da educação básica, a partir das 

competências e habilidades que devem ser desenvolvidas nos alunos da educação básica, será 

o ponto de partida para formar os professores que atuam na educação básica, para desenvolver 

nesses profissionais as competências que vão mediar na educação básica, que vão construir com 

seus alunos. 

Define que a formação do professor deve considerar e trabalhar as competências que 

precisam ser desenvolvidas pelos alunos e estão especificadas na BNCC. A professora Magali 

Aparecida Silvestre, professora e diretora acadêmica da Escola de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em entrevista ao Centro de 

Referências em Educação Integral, pontua que: 

Há, o risco de formatar essa profissão e formar um professor técnico que dá conteúdo 

para os alunos, e a BNCC faz parte do projeto de educação que leva o professor a essa 

perspectiva. Além disso, as avaliações externas foram pautando os currículos e a 

escola deixou de se pensar como o lugar de garantia dos conhecimentos acumulados, 

de formar os futuros cientistas, professores, historiadores. Temos uma educação 

reduzida com professores em condições de trabalho precárias (SILVESTRE apud 

MATUOKA, 2019). 

Ainda para essa pesquisadora, é preciso pensar como preparar um professor que forme 

alunos para essa realidade planetária, que desenvolva o olhar crítico, que possa responder ao 

mercado e ao mundo do trabalho e profissional, mas com justiça, ética e solidariedade.  

Já a pesquisadora Kátia Smole, ex-secretária da educação básica que participou da 

elaboração da BNC-Formação, também em entrevista ao Centro de Referências em Educação 

Integral, complementa e afirma que no documento:  

Há, uma integração clara entre a competência profissional, que é formada pelo 

conhecimento junto com a prática, e com engajamento que é necessário. O texto deixa 

muito claro o que é preciso que o professor saiba quando termina sua formação e 

como isso vai sendo aprimorado ao longo do tempo da carreira, por meio da formação 

continuada. Isso é relevante no momento de grandes transformações educacionais que 

vive o Brasil (SMOLE apud MATUOKA, 2019). 

Para Smole (apud MATUOKA, 2019), a teoria e a competência profissional, tem 

sentido através da sua integração com a prática, que o documento deixa claro para o licenciando 

que conhecimentos vão ser construídos ao longo da sua formação inicial e depois na continuada. 

https://educacaointegral.org.br/experiencias/formacao-continuada-3-maneiras-dos-professores-aprenderem-entre-si/
https://educacaointegral.org.br/experiencias/formacao-continuada-3-maneiras-dos-professores-aprenderem-entre-si/
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O documento BNC-Formação estabelece três dimensões fundamentais para a ação 

docente: conhecimento profissional; prática profissional; e engajamento profissional. Tais 

dimensões têm relação com as dez competências que os professores deveriam ter na atualidade, 

a partir do que é defendido por Perrenoud (2000), que são elas:  organizar e dirigir situações de 

aprendizagem; administrar a progressão das aprendizagens; conceber e fazer com que os 

dispositivos de diferenciação evoluam; envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu 

trabalho; trabalhar em equipe; participar da administração da escola; informar e envolver os 

pais; utilizar as novas tecnologias, enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão e 

administrar a própria formação continuada. 

Ao compararmos as competências identificadas na BNCC com as apresentadas pela 

BNC-Formação percebemos que a natureza é semelhante, corroborando com a hipótese de um 

alinhamento entre o que se espera que se aprenda pelos alunos na educação básica e o que se 

espera que os professores aprendam e ensinem na educação básica. 

O documento da BNC-Formação, apresenta para a dimensão de conhecimento 

profissional, constitui as competências de: 

 

I - Dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los; 

II - Demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem;  

III - Reconhecer os contextos de vida dos estudantes;  

IV - Conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais (MEC. CNE, 

2019). 

 

Estas questões já apareciam nos documentos que antecedem a base para a formação 

de professores, como LDBEN, PNE, DCN, dentre outros. Além de dominar os conhecimentos 

pertencentes à profissão, devem ter conhecimento sobre seus alunos, suas vidas, seus contextos, 

e conhecer as questões ligadas à gestão, a governança dos sistemas.  

Conhecer em que contexto vivem os alunos, como são suas vidas, e como aprendem. 

Ensinar a partir de como aprendem. Compreendemos ser importante conhecermos o contexto 

em que nossos alunos estão inseridos, e dinamizar as metodologias de ensino, de modo que 

oportunizem aprendizagem a todos. No entanto, não podemos nos responsabilizar pelas 

questões sociais, políticas e econômicas, nas quais estão inseridos. São questões que extrapolam 

os muros da escola e vão além das responsabilidades pedagógicas. 

Acreditamos que os profissionais da educação, precisam compreender o contexto da 

gestão no qual estão inseridos, compreender a legislação, as propostas, os projetos, o currículo. 

A compreensão das ações governamentais e da gestão, analisar como vão impactar na sua 

profissão, no seu aluno, na sua comunidade e na educação. Por vezes, sentimos falta dessa 
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compreensão por parte dos professores, que embora tenham experiência profissional, 

desconhecem a legislação. 

Já em relação à competência de prática profissional, o documento aponta: 

 

I - Planejar as ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens;  

II - Criar e saber gerir os ambientes de aprendizagem;  

III - Avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o ensino;  

IV - Conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento, as 

competências e as habilidades (MEC. CNE, 2019). 

 

Sobre a prática profissional, pouco acrescenta, continua seguindo o que já diz a 

LDBEN n.º 9394/96, e as Diretrizes dos cursos de licenciaturas. No entanto, traz ao debate a 

criação e a gestão dos ambientes de aprendizagens, que dizem respeito ao desenvolvimento de 

projetos educativos que extrapolem os muros da escola, envolvam pais, a comunidade e o 

entorno da escola, no processo de formação.  

Trabalhar com ambientes de aprendizagens é organizar situações de aprendizagem que 

favoreçam o levantamento e a identificação de temas ou problemas de investigação. É 

possibilitar a articulação entre diferentes pontos de vista, reconhecer distintos caminhos a seguir 

na busca de sua compreensão ou solução de problemas, é aprender a dialogar e negociar 

redefinições.  

Os ambientes de aprendizagem prezam por incentivar a busca, a pesquisa de distintas 

fontes de informações ou fornecer informações relevantes, favorecer a elaboração de conteúdos 

e a formalização de conceitos que propiciem a aprendizagem significativa. Nesta perspectiva, 

a criação de ambientes de aprendizagem significa a articulação entre pensamentos e a realização 

de ações que podem ser depuradas e reformuladas com vistas a novos patamares de 

compreensão das informações e construção de conhecimentos.  

O professor articula, desafia, incentiva os alunos a investigar, pesquisar, trabalhar 

colaborativamente. A desenvolver parceiras e construir conhecimentos em conjunto, de tal 

forma que ambos criam e recriam, constroem e reconstroem conhecimentos para a pesquisa e 

construção de conhecimentos e reflexões.  

O documento relaciona as práticas pedagógicas, com o desenvolvimento de 

competências e habilidades. A partir de agora, o foco não será mais os conteúdos a serem 

ensinados, mas também as competências e habilidades que serão desenvolvidas, por professores 

e por alunos. Ambos vão aprender a desenvolver essas competências. 

Neste contexto, o professor formador, que atua nas licenciaturas, também vai precisar 

ser formado, para atuar nessa conjuntura. Para Silva (2019), é preciso pensar a formação dos 
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novos professores, pois esse licenciado em formação precisa vivenciar mudanças que lhes 

permitam refletir e ir além da aula tradicional. Alguns autores apontam para a necessidade de 

formarmos comunidades de aprendizagem, como um espaço de formação. 

Sobre a competência de engajamento profissional, estabelece que deve: 

 

I - Comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional;  

II - Comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em prática o 

princípio de que todos são capazes de aprender;  

III - Participar do Projeto Pedagógico da escola e da construção de valores 

democráticos;  

IV - Engajar-se, profissionalmente, com as famílias e com a comunidade, visando 

melhorar o ambiente escolar (MEC. CNE, 2019). 

 

Na competência de engajamento profissional, coloca-se a responsabilidade do 

desenvolvimento profissional, o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, e o 

engajamento com as famílias como responsabilidade do professor. 

No entanto, Farias (2019) ressalta que mais uma vez caímos na responsabilização e 

posterior culpabilização desse profissional, que também é responsabilizado para o resgate das 

relações da escola com a família, construindo relações de parceria e de trabalho, compartilhando 

responsabilidades. Para esse autor: 

Temos, dessa forma, uma agenda de formação, uma espécie de script fechado, que 

apresenta uma lógica homogeneizante e focada nos resultados, que não deixa margem 

para pensar a formação para a docência numa perspectiva larga e que considere a 

complexidade do ensinar, a diversidade dos contextos de trabalho, a pluralidade social 

dos discentes com os quais o professor lida e, sobretudo, para promover um 

desenvolvimento que valorize efetivamente esse profissional (FARIAS, 2019, p. 163). 

Apresenta como fundamentos para uma política de formação do professor uma sólida 

formação básica, a associação entre as teorias e as práticas pedagógicas, e o aproveitamento das 

formações e experiências anteriores desenvolvidas em atividades docentes ou em outras áreas 

da educação.  

No entanto, não podemos deixar de registar que apresenta um diagnóstico limitado da 

problemática educativa, tornando mínimo o peso dos fatores extraescolares e intraescolares nos 

processos de desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes e culpabilizando os professores 

pelas mazelas da educação e da escola pública, como se apenas o professor tivesse a 

responsabilidade pelos processos educativos. Gatti et al. (2010, p. 1359) apontam que: 

Múltiplos fatores convergem para isso: as políticas educacionais postas em ação, o 

financiamento da educação básica, aspectos das culturas nacional, regionais e locais, 

hábitos estruturados, a naturalização em nossa sociedade da situação crítica das 

aprendizagens efetivas de amplas camadas populares, as formas de estrutura e gestão 

das escolas, formação dos gestores, as condições sociais e de escolarização de pais e 

mães de alunos das camadas populacionais menos favorecidas (os “sem voz”) e, 
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também, a condição do professorado: sua formação inicial e continuada, os planos de 

carreira e salário dos docentes da educação básica, as condições de trabalho nas 

escolas. 

As políticas de formação de professores e os cursos de licenciatura há muito tempo já 

precisavam ser redefinidos, ser pensados de forma diferente, pesquisas já apontam essas 

fragilidades e necessidades. 

Os cursos de Licenciatura não vêm formando professores para atuar na educação 

básica e muitas críticas vêm sendo feitas nesse sentido. É preciso mudar a formação inicial e 

continuada, as condições de trabalho e os planos de carreira. Vaillant (2009) já apontava 

questões relevantes como a fragmentação curricular, a desarticulação das disciplinas de 

fundamentos e metodologias, o desequilíbrio na relação teoria-prática, a ausência de disciplinas 

e conteúdo que aprofundem questões relativas à legislação e sistemas educacionais e o 

desconhecimento dos saberes específicos necessários à atuação na educação básica 

Para definir a política de formação do professor para educação básica, a BNC-

Formação apresenta alguns princípios. Dentre eles, destacamos: A formação docente para todas 

as etapas e modalidades da educação básica como compromisso de Estado; A valorização da 

profissão docente, que inclui o reconhecimento e o fortalecimento dos saberes e práticas 

específicas de tal profissão; A garantia de padrões de qualidade dos cursos de formação de 

docentes ofertados pelas instituições formadoras nas modalidades presencial e a distância; A 

articulação entre a teoria e a prática para a formação docente, fundada nos conhecimentos 

científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão, visando garantir o desenvolvimento dos estudantes. 

Em relação às condições de trabalho, é preciso ter cuidado uma vez que  torna-se difícil 

crer na proposta e na pretensa valorização docente, porquanto a BNC-Formação a valorização 

docente está concreta e diretamente relacionada ao desempenho do professor (e de seus alunos) 

em testes; em que carreira e salário passam a ser atrelados ao desempenho em provas.  

Segundo Hipólito (2019), associar a qualidade do trabalho docente a resultados de 

testes padronizados é reduzi-la a testes de múltipla escolha, é aferi-la por métricas simplistas. 

Corroboramos com este autor, quando afirma: 

As condições de trabalho e de salário a que o magistério está submetido são muito 

precárias, estando as escolas públicas, elas próprias, em condições também muito 

precárias. Além disso, o financiamento da educação pública é bastante insuficiente, 

assim como a formação docente, que está submetida a regras e condições muito 

distantes daquelas consideradas adequadas. Com efeito, esta premissa [de que 

melhorar O Documento "Proposta para Base Nacional Comum da Formação de 

Professores da Educação Básica"...a qualidade docente a partir do resultado dos 

estudantes em testes padronizados é a forma mais eficaz de melhorar os testes 
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educacionais] é absolutamente inadequada para aferir qualidade docente (HIPÓLITO, 

2019, p. 191). 

Podemos reduzir a qualidade do ensino apenas aos resultados de testes e avaliações 

padronizadas, sem considerar seus variados contextos, condições de trabalho, ou como já nos 

afirmava Tardif (2013), há décadas, professores veem que ganhos já obtidos, como: carreira, 

proteção, estabilidade de emprego, aposentadoria, entre outros, estão ameaçados e sendo 

substituídos por uma profissionalização baseada em concorrência, prestação de contas, salário 

segundo mérito e instabilidade no emprego. E infelizmente é para esse cenário que estamos 

caminhando. 

Entendemos que para a valorização docente é preciso que se constitua condições de 

trabalho decente, não apenas reconhecendo seus saberes e experiências. A pesquisadora 

Kuenzer (1999, p. 672), sugere que “a política de formação só tem sentido quando integrada à 

estruturação da carreira docente, à política salarial que assegure a dignidade do professor e à 

garantia de condições adequadas de trabalho”. E ressalta que as políticas de formação se 

articulem para garantir “[...] maior tempo remunerado para os docentes nas escolas, permitindo 

o desenvolvimento de maiores vínculos com seu trabalho e, logo, maior tempo de dedicação à 

educação desses jovens” (KUENZER, 1999, p. 672). 

 No que diz respeito à qualidade dos cursos de formação, é o que todos desejamos, 

embora há muito a questão venha sendo debatida por muitos pesquisadores. Para Gatti et al. 

(2019, p. 43), “A formação ampla e genérica que se observa nos currículos não tem respondido 

aos desafios das práticas educacionais nos diferentes ambientes em que ela vem se realizando”. 

O que corrobora com a afirmação de Pimenta et al. (2017, p. 18-19), que apontam: 

Aa insuficiência ou mesmo a inadequação dos atuais cursos de Pedagogia para formar 

professores polivalentes, uma vez que essa formação implica diferentes saberes: 

domínio das diversas áreas do conhecimento que compõem a base comum do 

currículo nacional dos anos iniciais do ensino fundamental e da educação infantil e os 

meios e as possibilidades de ensiná-los, assim como a identificação de quem são os 

sujeitos (crianças, jovens e adultos) que aprendem e se desenvolvem nesses ambientes 

educacionais e escolares.  

Ou seja, ainda não chegamos a essa qualidade na formação de professores, a qual 

almejamos. As pesquisas apontam que a formação ainda é muito frágil, fragmentada, superficial 

e generalizante. Não forma os profissionais para atuar na Educação Infantil, anos iniciais e 

finais do Ensino Fundamental, EJA, e Ensino Médio, além de não dar conta da formação para 

atuação na gestão.  

No entanto, quando falamos da qualidade dos cursos de formação, é outro campo de 

conflitos, em que Gatti et al. (2019, p. 44) apontam: 
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Necessário é lembrar a diversidade institucional em que cursos destinados à formação 

de professores são desenvolvidos sob a determinação de algumas condições – 

instituições públicas, privadas, confessionais, faculdades ou universidades, com 

tradição na educação ou sem tradição ou história educacional, com objetivos 

institucionais diversificados, e, culturas intra-institucionais reificadas.  

Assim, percebemos o quanto é complexo analisarmos a qualidade da formação, no 

contexto brasileiro, sem contar o crescimento dos cursos de Licenciatura na modalidade EAD. 

As diretrizes também abordam a articulação entre teoria e prática, e o tripé da 

universidade que é: ensino, pesquisa e extensão. No entanto, o foco é na prática, pensando nessa 

perspectiva que Gimeno Sacristán (1999, p. 27-28) ressalta que: 

A prática é entendida como a atividade dirigida a fins conscientes, como ação 

transformadora de uma realidade; como atividade social historicamente condicionada, 

dirigida à transformação do mundo; como a razão que fundamenta nossos 

conhecimentos. A prática pedagógica, entendida como uma práxis envolve a dialética 

entre o conhecimento e a ação com o objetivo de conseguir um fim, buscando uma 

transformação cuja capacidade de mudar o mundo reside na possibilidade de 

transformar os outros.  

Gatti et al. (2010), em pesquisa sobre a formação inicial de professores e analisando 

os Projetos de Cursos de Licenciatura em Pedagogia, apresentam que: 

Pelo estudo citado pode-se inferir que fica bem reduzida a parte curricular que 

propicia o desenvolvimento de habilidades profissionais específicas para a atuação 

nas escolas e nas salas de aula. Assim, a relação teoria-prática como proposta nos 

documentos legais e nas discussões da área também se mostra comprometida desde 

essa base formativa (GATTI et al., 2010, p. 1372). 

A relação teoria e prática e os conhecimentos construídos na formação inicial sempre 

foram preocupação dos estudiosos da educação e daqueles que se debruçam a analisar os cursos 

de licenciatura e a formação de professores. No parecer do CNE, também aparece essa 

preocupação.  

Na BNC-Formação, no seu Art. 15, a carga horária de 800 horas para a prática 

pedagógica deve estar intrinsecamente articulada, desde o primeiro ano do curso, com os 

estudos e com a prática, previstos nos componentes curriculares. 

 

 § 1º O processo instaurador da prática pedagógica deve ser efetivado mediante o 

prévio ajuste formal entre a instituição formadora e a instituição associada ou 

conveniada, com preferência para as escolas e as instituições públicas.  

§ 2º A prática pedagógica deve, obrigatoriamente, ser acompanhada por docente da 

instituição formadora e por 1 (um) professor experiente da escola onde o estudante a 

realiza, com vistas à união entre a teoria e a prática e entre a instituição formadora e 

o campo de atuação.  

§ 3º A prática deve estar presente em todo o percurso formativo do licenciando, com 

a participação de toda a equipe docente da instituição formadora, devendo ser 

desenvolvida em uma progressão que, partindo da familiarização inicial com a 

atividade docente, conduza, de modo harmônico e coerente, ao estágio 

supervisionado, no qual a prática deverá ser engajada e incluir a mobilização, a 
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integração e a aplicação do que foi aprendido no curso, bem como deve estar voltada 

para resolver os problemas e as dificuldades vivenciadas nos anos anteriores de estudo 

e pesquisa.  

§ 4º As práticas devem ser registradas em portfólio, que compile evidências das 

aprendizagens do licenciando requeridas para a docência, tais como planejamento, 

avaliação e conhecimento do conteúdo.  

§ 5º As práticas mencionadas no parágrafo anterior consistem no planejamento de 

sequências didáticas, na aplicação de aulas, na aprendizagem dos educandos e nas 

devolutivas dadas pelo professor (MEC. CNE, 2019). 

 

Para Gatti et al. (2010, p. 1375), os cursos de formação de professores devem tomar a 

atenção que: 

Futuros professores em sua formação a se afinarem mais com as demandas 

provenientes da sua área específica de conhecimento do que com as demandas gerais 

da escola básica, leva não só as entidades profissionais como até as científicas a 

oporem resistências às soluções de caráter interdisciplinar para o currículo, o que já 

foi experimentado com sucesso em vários países. A formação de professores 

profissionais para a educação básica tem que partir de seu campo de prática e agregar 

a este os conhecimentos necessários selecionados como valorosos, em seus 

fundamentos e com as mediações didáticas necessárias, sobretudo por se tratar de 

formação para o trabalho educacional com crianças e adolescentes.  

O documento, alega também, que através da prática pode haver a aproximação da 

universidade ao contexto da educação básica e pública. O que não vem acontecendo ou acontece 

de forma ainda muito incipiente no contexto atual dos cursos de licenciaturas.  

Pesquisas como as de Gatti et al. (2019) ressaltam a aproximação da universidade com 

a escola básica como relevante para a formação do professor, sendo base a interlocução entre 

esses dois lugares de formação: universidade e escola, onde podem estabelecer relação entre a 

teoria e a prática, apreender o conteúdo específico do componente curricular, o que ensinar e 

para quem ensinar. Espaço de formação proporcionando a articulação entre as áreas do 

conhecimento, a prática e seus problemas, com as experiências e vivências formativas. 

Relacionam que a prática deve ser acompanhada por um par experiente, com união 

entre a teoria e a prática e entre a instituição formadora e o campo de atuação. Muitas 

experiências trazem a importância do acompanhamento do par experiente, dos cursos de 

indução, e/ou mentoria, no qual esse professor iniciante tem o acompanhamento do seu par 

experiente para trocarem informações, conhecimentos e experiências na formação desse 

profissional. No entanto, nesses cursos de indução, os professores estão iniciando sua profissão, 

já têm vínculo com a rede municipal ou estadual e encontram-se em início de carreira 

profissional, atuando há três ou cinco anos. 

No documento da BNC-Formação o auxílio desse par experiente que se dá com o aluno 

da licenciatura é a iniciação à docência. E já aponta como importante essa parceria entre o 

futuro professor e o professor que já tem a prática, que já está atuando no contexto da educação 
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básica e possui experiência. Para que esse possa ajudar os futuros professores. O que nos parece 

ser bastante interessante. 

Assim como, apresenta quão importante é o reconhecimento e fortalecimento de 

saberes e práticas, o compartilhamento de práticas como importante na formação do professor, 

Imbernón (2011) aponta quanto é importante o compartilhamento de práticas, e aponta como 

importante elemento para a formação contínua de professores, por favorecer a troca de 

experiências, por tornar possível a atualização em todos os campos de intervenção educativa e 

aumentar a comunicação entre os professores.  

O autor também afirma que a troca entre os pares possibilita a reflexão dos sujeitos 

sobre a sua prática, o que pode auxiliá-los na atuação em sala e na intervenção com os alunos. 

Para Imbernón (2011, p. 50) o reconhecimento dos saberes e práticas e o seu compartilhamento, 

é importante para a formação, pois: “a troca de experiências entre iguais para tornar possível a 

atualização em todos os campos de intervenção educativa e aumentar a comunicação entre os 

professores’’. 

Para os cursos de licenciatura, a BNC- Formação institui que devem ser organizados 

em três grupos: O grupo I abrange os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e 

fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas 

educacionais.  O grupo II compreende as aprendizagens dos conteúdos específicos das áreas, 

componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio 

pedagógico desse conteúdo. Aqui apresenta a preparação dos conteúdos que serão ensinados 

no contexto da educação básica. Por fim, o grupo III compreende as prática pedagógica, que 

distribuiu da seguinte forma: 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em 

situação real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da 

instituição formadora; e 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares 

dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC da 

instituição formadora. 

Os Art. 13, 14 e 15 discorrem, detalhadamente, os conteúdos que devem ser 

trabalhados em cada grupo. Uma das questões que levantamos é que os conteúdos são 

direcionados à formação do professor para atuar na Educação Infantil, anos iniciais, anos finais 

do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Não fazem menção à Educação de Jovens e Adultos, 

que foi subtraída do documento base. Aparece apenas no Art. 13, no cap. VIII, quando trata da 

alfabetização, que cita a EJA. 
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VIII - alfabetização, domínio de seus fundamentos e domínio pedagógico dos 

processos e das aprendizagens envolvidas, com centralidade nos resultados quanto à 

fluência em leitura, à compreensão de textos e à produção de escrita das crianças, dos 

jovens e dos adultos (MEC. CNE, 2019). 

Se já falávamos sobre a invisibilidade da EJA, na educação, no documento BNC-

Formação, essa modalidade torna-se mais invisível ainda. Aparece apenas, no que diz respeito 

à alfabetização, na aquisição da leitura e escrita. Nas demais etapas da educação, não menciona 

a modalidade dos jovens, adultos e idosos. 

Outro aspecto que surge é a vinculação dos conteúdos trabalhados na educação básica. 

Mais uma vez aparece no documento, a vinculação formação e contexto da educação básica, 

formar para o contexto que vai atuar. Vincula os conhecimentos referentes à formação do 

professor, aos conhecimentos que serão ensinados, contidos na BNCC. O que ensinar, para 

quem ensinar.  

Em relação à prática, ressalta a realização em situação real de trabalho em escola, na 

educação básica, e vai ser realizado através do projeto de Estágio Curricular Supervisionado, e 

o Programa de Residência Pedagógica (PRP), estabelecendo conhecer a prática, no contexto de 

prática, que é a escola, com o acompanhamento do professor formador vinculado à Instituição 

e a um professor experiente que recebe o aluno na escola. Estabelece uma carga horária para a 

prática dos componentes curriculares dos Grupos I e II. O que para Ramos (2019), é uma 

necessidade dos cursos de formação do professor, argumenta que: 

A prática pedagógica deve, obrigatoriamente, ser acompanhada por um docente da 

instituição formadora e por professor experiente na escola, na qual o estudante a 

realizara para melhor aproveitamento da união entre teoria e prática e entre a 

instituição formadora e o campo de atuação (RAMOS, 2019). 

Alguns teóricos afirmam que a formação está muito centrada na prática. Por um lado, 

vai no viés de tentar solucionar a dicotomia entre teoria e prática, tão apontada pelos alunos e 

por pesquisas.  

Em relação à avaliação dos licenciandos, traz nos Art. 25 e Art. 26, que caberá ao 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) elaborar um 

instrumento de avaliação in loco dos cursos de formação de professores.“Parágrafo único. O 

Inep deverá aplicar o novo instrumento de avaliação in loco dos cursos de formação de 

professores, em até 2 (dois) anos, a partir da publicação desta Resolução” (BRASIL, 2019). 

Caberá ao Inep, elaborar o elaborar o novo formato avaliativo do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (Enade) para os cursos de formação de professores, e aplicá-los 

para os cursos de formação de professores, em até 2 (dois) anos, a partir da resolução, assim 
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sendo, a partir de 2022. A avaliação do Enade já vem sendo realizada. No entanto, o documento 

sugere nessa proposta que os alunos podem fazer o exame durante a graduação ou depois dela 

e se habilitar à docência no caso de aprovação. A aprovação do Enade teria validade de cinco 

anos e poderia servir, assim, como ingresso na carreira, além de parte do processo do ingresso 

em concursos públicos. O exame do Enade passar a ser um exame pós-formação que o habilite 

a exercer a profissão, que o habilita a ingressar na profissão e que pode ser utilizado pelas redes 

municipal e estadual, como ingresso sem a necessidade do concurso público, podendo usar a 

classificação dessa avaliação.  

Nos parece que estão querendo implantar a avaliação, tomando como exemplo a 

realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), faz para os recém-formados em 

advocacia ingressarem na carreira. No entanto, essa forma de avaliar, não tem garantido que 

ingressem na carreira bons profissionais, não garante a formação de qualidade, e sim o 

investimento em empresas de cursos para aprovação nessas avaliações. Não seria esse o 

caminho para garantir uma formação de qualidade. 

A BNC-Formação, aponta que além do Estágio Curricular Supervisionado, o 

Programa de Residência Pedagógica, como uma estratégia, para trabalhar teoria e prática, em 

contexto, proporcionando também uma maior aproximação entre a formação e contexto de 

atuação, entre a instituição formadora e a educação básica e pública. 

O Programa de Residência Pedagógica (PRP) é entendido como uma estratégia de 

integração entre escolas, universidades e secretarias de educação. A intenção do MEC é 

estimular a elaboração de um plano conjunto entre as IES e colégios estaduais e municipais, 

com o objetivo de aproximar a formação acadêmica das reais demandas da educação básica do 

ensino público. O MEC disponibilizou inscrições para a primeira edição do PRP, a iniciativa, 

elaborada com a Capes. 

Segundo a Capes (2019), o objetivo da PRP é induzir o aperfeiçoamento da formação 

prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação 

básica, a partir da segunda metade de seu curso. Essa imersão deve contemplar regência de sala 

de aula e intervenção pedagógica, acompanhadas por um professor da escola com experiência 

na área de ensino do licenciando e orientada por um docente da sua instituição formadora. A 

Capes apresenta os objetivos propostos para a PRP, dentre eles, destacamos: 

 

 Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do 

desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o 

licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional 
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docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem 

escolar, entre outras didáticas e metodologias; 

 Induzir a reformulação da formação prática nos cursos de licenciatura, tendo 

por base a experiência da residência pedagógica; 

 Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, promovendo 

sinergia entre a entidade que forma e a que recebe o egresso da licenciatura e 

estimulando o protagonismo das redes de ensino na formação de professores; 

 Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de 

formação inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) (CAPES, 2019). 

 

Penso ser muito importante não só a aproximação da universidade com a escola básica, 

mas também a aproximação dos alunos das licenciaturas para construir a inserção na docência, 

no contexto de atuação, sendo acompanhado não só pelo professor formador, como também 

por um professor experiente da educação pública. 

Esse acompanhamento deve ser feito pelos profissionais: residente, que é o aluno; o 

coordenador Institucional, que é o docente da IES responsável pelo projeto institucional de 

Residência Pedagógica, o docente orientador, que é aquele que orientará o estágio dos 

residentes estabelecendo a relação entre teoria e prática, e o preceptor, que é o professor da 

escola de educação básica que acompanhará os residentes na escola-campo. 

Embora o objetivo da formação nas licenciaturas não seja formar o profissional, para 

apenas o contexto da educação pública e sim, em qualquer rede pública ou privada, acho 

relevante, que esse aluno se aproxime da educação pública, do seu contexto, suas 

especificidades e fragilidades. Acredito ser uma parceria de construção de conhecimentos e 

práticas formativas, significativas. 

Já em relação à formação continuada pontua que esta deva acontecer de forma 

articulada entre a formação inicial e a formação continuada; que a formação continuada  deve 

ser entendida como componente essencial para a profissionalização docente, devendo integrar-

se ao cotidiano da instituição educativa e considerar os diferentes saberes e a experiência 

docente, bem como o projeto pedagógico da instituição de Educação Básica na qual atua o 

docente. Devendo haver compreensão dos docentes como agentes formadores de conhecimento 

e cultura e, como tal, da necessidade de seu acesso permanente a conhecimentos, informações, 

vivência e atualização cultural; que esse profissional tenha a liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber e o pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas.  

Imbernón (2010, p. 75) afirma que a formação continuada contribui à medida que: 

O conhecimento profissional consolidado mediante a formação permanente, e esta 

apoia-se tanto na aquisição de conhecimentos teóricos e de competências de 
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processamento da informação, análise e reflexão crítica em, sobre e durante a ação, o 

diagnóstico, a decisão racional, a avaliação de processos e a reformulação de projetos.  

Dessa perspectiva, a formação continuada contribui de forma significativa para o 

desenvolvimento profissional do professor, facilitando suas reflexões sobre a própria prática 

docente, sua ação, seus conhecimentos teóricos, epistemológicos e metodológicos. No contexto 

educacional a formação continuada vem conquistando espaço distinto por permitir a 

aproximação entre os processos de mudança que se deseja fomentar no contexto da escola e a 

reflexão crítica sobre o que queremos e o que podemos fazer na educação. 

O professor se constitui um sujeito ativo no contexto educativo, suas ações devem ser 

tomadas de forma planejada, tendo como alvo a  realidade a ser transformada, e consciência 

que essa transformação social desejada para a sociedade só irá acontecer por meio das ações 

que docentes realizam em educação, manifestando-se e transformando o que acontece a sua 

volta. 

No que tange à formação continuada, a proposta é que seja desenvolvida na própria 

escola, alinhada exclusivamente ao conteúdo delimitado pela BNCC, articulando-se à carreira 

e compondo, com a formação inicial. 

A BNC-Formação no que tange ao Plano de Carreira e Avaliação (PCA), conforme a 

proposta da BNCC, indica uma proposta cujos vínculos com os referenciais 

docentes configuram a implementação de uma carreira docente de caráter meritocrático, com 

avaliações periódicas que definem quem ascende e a que nível da carreira, e mais, se 

permanecem ou não na carreira. No entanto, não fica claro que critérios serão utilizados. 

A estrutura da carreira referenciada na experiência da Austrália insere os processos de 

avaliação da formação continuada alinhados com o grau da carreira: recém-graduados, 

professores proficientes, professores altamente experientes e professores líderes, instaurando 

a diferenciação e a segmentação na formação e as possibilidades de acesso a conhecimentos 

superiores, apenas aos níveis mais altos da carreira.  

No texto do documento brasileiro, os quatro níveis receberam nomenclaturas 

semelhantes: inicial, estágio probatório, carreira avançada e líder. Além de orientar a formação 

continuada, essa divisão pode também ser usada para avaliar a performance dos professores nos 

diferentes níveis de carreira e também ser base de progressão e, consequentemente, revisão 

salarial. 

No entanto, Hypólito (2019), aponta para termos atenção, pois associar a qualidade do 

trabalho docente a resultados de testes padronizados é reduzi-la a testes de múltipla escolha, é 
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conferir por métricas muito simples. O que corroboramos com este autor, inclusive quando 

afirma que o desempenho nos exames está relacionado a diversos fatores: 

As condições de trabalho e de salário a que o magistério está submetido são muito 

precárias, estando as escolas públicas, elas próprias, em condições também muito 

precárias. Além disso, o financiamento da educação pública é bastante insuficiente, 

assim como a formação docente, que está submetida a regras e condições muito 

distantes daquelas consideradas adequadas. Com efeito, esta premissa [de que 

melhorar a qualidade docente a partir do resultado dos estudantes em testes 

padronizados é a forma mais eficaz de melhorar os testes educacionais] é 

absolutamente inadequada para aferir qualidade docente (HIPÓLITO, 2019, p. 191). 

Não podemos pensar na carreira profissional sem considerarmos as condições de 

trabalho desses profissionais, que estão cada vez mais desumanas, mais pesadas e complexas. 

Tardif (2013) chama atenção que a carga horária de trabalho dos professores está cada vez mais 

intensa, e abrange aspectos como: 

[...] 1) pela obrigação dos professores de fazerem mais com menos recursos, 2) por 

uma diminuição do tempo gasto com os alunos, 3) pela diversificação de seus papéis 

(professores, psicólogos, policiais, pais, motivadores, entre outros), 4) pela obrigação 

do trabalho coletivo e da participação na vida escolar, 5) pela gestão cada vez mais 

pesada de alunos do ensino público em dificuldade, 6) finalmente, por exigências 

crescentes das autoridades políticas e públicas face aos professores que devem se 

comportar como trabalhadores da indústria, ou seja, agir como uma mão de obra 

flexível, eficiente e barata (TARDIF, 2013, p. 563). 

Não podemos desconsiderar a complexidade das atividades dos professores, 

desconsiderar que hoje esses profissionais cada vez tem menos condições de desenvolver sua 

profissão, de dedicar tempo para estudar, aprofundar conhecimentos, em meio a uma carga 

horária extensa de aulas. 

Atentamos para que avaliações de larga escala não quantifiquem e classifiquem os 

profissionais da educação, ou vinculem sua carreira profissional, ou salário, a essas provas de 

desempenho. A profissão vai muito além desses aspectos. 

Deixa implícito também a criação de um Instituto Nacional de Creditação (INC). As 

atribuições desta proposta e a organização seriam, além de acreditar os cursos de formação, 

criar também novas políticas com o intuito de gerenciar normativas específicas e gerir 

programas relacionados à implantação da política; avaliar cursos, alunos, professores; auxiliar 

as redes na implementação de planos de carreira, de valorização profissional e de medidas de 

qualidade. 

Não sabemos como será essa implementação, e que aspectos da BNC-Formação, vai 

se efetivar ou não. No entanto, esperamos que a BNC-Formação de professores, em sua 

implementação, (pois agora as Universidades e Instituições de formação, devem redimensionar 
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seus cursos de licenciatura), seja de forma de atender as demandas da formação e atuação 

profissional. 

 

2.3 O Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica  

 

O direito à formação profissional docente é uma exigência da LDBEN n.º 9.394/96, 

garantido no Art. 62. No entanto, percebe-se que durante décadas este direito foi dificultado 

por não existir Universidades e/ou faculdades de educação próximas, aos municípios do interior 

do país, para que esses educadores tivessem a oportunidade e pudessem investir em sua 

formação. Nesta realidade, a maioria dos professores atuavam na educação básica, tinham a 

formação em Magistério (BRASIL, 1996). 

Em 29 de janeiro de 2009, o Decreto n.º 6.755, institui a Política Nacional de Formação 

de Profissionais do Magistério da Educação Básica, com a finalidade de organizar um regime 

de colaboração entre a União, o Estado e o Distrito Federal e Municípios, e oferecer a formação 

inicial e continuada dos profissionais do magistério para fomentar recursos financeiros e 

assistência técnica para formação dos professores e que seria desenvolvida pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes). 

Em 2009, com base nas orientações normativas da Portaria n.º 09, de 03 de junho de 

2009, o MEC implanta o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(Parfor), que segundo a Capes: 

É um Programa emergencial instituído para atender o disposto no artigo 11, inciso III 

do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009 e implantado em regime de colaboração 

entre a Capes, os estados, municípios o Distrito Federal e as Instituições de Educação 

Superior – IES (BRASIL, 2017). 

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica integra um 

conjunto de políticas públicas do governo federal em parceria com estados, municípios e 

instituições de Ensino Superior para transformar o magistério. O programa fomenta turmas 

especiais para a primeira licenciatura, segunda licenciatura e formação pedagógica. Apresenta 

como objetivo: 

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 – LDBEN e contribuam para a melhoria da qualidade da educação 

básica no País (BRASIL, 2017). 
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O Parfor configurou-se, então, enquanto programa criado para permitir a professores 

em exercício na rede pública municipal e estadual, da educação básica, o acesso à formação 

superior, na área em que atuam. Oportunidade de realizar a aspiração e o direito de cursar uma 

licenciatura e proporcionar o investimento na formação profissional.  

O que para muitos representava um sonho, pela distância que se encontrava dos 

grandes centros, das universidades, inviabilizando a concretização de continuar os estudos e 

desenvolvimento profissional, enquanto direito não se concretizava. 

O Programa dispôs-se também a atender às demandas da educação superior nas redes 

de ensino oficiais, portanto graduar docentes atuantes na Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental I e II, e Médio das redes públicas, visando suprir a carência de profissionais com 

a formação específica nas licenciaturas. 

Dessa forma, o programa ofereceu a possibilidade de acesso aos professores à 

formação nas licenciaturas. Tendo em vista a inexistência de universidades nos municípios, e a 

dificuldade dos profissionais em educação deslocarem-se até os grandes centros para ter acesso 

ao Ensino Superior. Ressaltando, assim, a realidade socioeconômica em que se encontram os 

professores, o que acaba por gerar dificuldade de acesso e permanência na universidade, e em 

consequência, iniciar e concluir a formação inicial em nível superior, uma vez que o professor 

que já está em exercício da sua profissão, atuando na educação básica, e não teria como 

deslocar-se para grandes centros, para adentrar as universidades e faculdades de educação. 

O Parfor apresentou como objetivo oferecer a formação inicial aos profissionais que 

já atuam na educação em polos mais perto ou no próprio município em que residem e trabalham, 

talvez esse seja o seu maior diferencial, formar o professor, considerando o contexto em que 

está inserido, contribuindo diretamente com o chão da escola.  

Trouxe na sua essência também a concretização da formação aos profissionais, 

contribuindo para tornar o sistema educativo mais profissional, mais inclusivo, com mais 

qualificação profissional e responsabilidade social, fortalecendo o trabalho educacional nos 

espaços mais carentes. Com a implementação do Parfor, a universidade chegou aos mais 

distantes municípios do Brasil, efetivando o direito à formação, assim como assumindo sua 

responsabilidade política e social. 

A oferta de cursos e turmas pelo Programa seguiu a dinâmica estabelecida: primeiro 

as redes públicas e os institutos federais de educação profissional informam o número de vagas 

de que suas redes precisam; depois as instituições de Ensino Superior, vinculadas ao Programa, 

definem e informam a oferta de cursos e de vagas, e os professores que têm interesse em cursar 
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licenciaturas e fazer parte do Programa realizavam a pré-inscrição na licenciatura que 

pretendiam cursar no site da Plataforma Freire. 

As secretarias estaduais e municipais que ambicionavam participar do Programa 

Plataforma Freire realizavam o levantamento da demanda de professores por formação inicial, 

em qual área, e informavam ao Programa, e este disponibilizava o número de cursos e de vagas. 

Firmando assim, o compromisso com a formação dos professores que desejam e precisam 

participar do Programa e cursar a Licenciatura. Precisavam atender os seguintes critérios: 

Ser exclusivamente professor em exercício na rede pública de educação básica; 

vinculado a uma rede pública estadual, municipal ou do Distrito Federal; não ter 

formação superior ou que, mesmo tendo essa formação, queiram realizar curso na 

área/disciplina ou etapa em que atuam em sala de aula; atuem em área distinta da sua 

formação inicial; sejam graduados, mas não possuam grau em licenciatura (MEC, 

2017). 

Após atender os critérios, realizavam a inscrição no site do MEC, da Plataforma Freire. 

A seleção era realizada pelas universidades e, após resultado da seleção, divulgam os aprovados 

e convocam para a matrícula. Os professores têm suas matrículas autorizadas pelas secretarias 

municipais ou estaduais de educação, a qual estão vinculados, pois devem comprovar que estão 

em exercício da docência na modalidade e/ou área em que vão cursar a licenciatura. 

Para a viabilização do Programa nos municípios, a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes), repassa recursos para as instituições de Ensino Superior 

responsáveis pela formação, supervisão de estágios e certificação. Cabia às secretarias de 

educação oferecer aos cursistas material escolar, transporte, hospedagem e alimentação durante 

o curso.  

Em relação ao projeto de formação de professores em exercício, os princípios que 

norteiam as instituições responsáveis pela formação são:  

 

 Articulação entre teoria e prática em todo o percurso formativo;  

 Garantia do domínio de conhecimentos científicos e didáticos; 

 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

 Reconhecimento da escola como espaço necessário à formação inicial dos 

profissionais do magistério (PROJETO PARFOR/UNEB, 2019). 

 

Esses princípios atendem a legislação a LDBEN n.º 9.394/96, cabendo às Instituições 

responsáveis pela formação desse professor, que se encontra em exercício, atuando no contexto 

da sala de aula, trabalhar em parceria com os sistemas educacionais, as escolas, com o espaço 

pedagógico, articulando as questões teóricas, epistemológicas, sociológicas, metodológicas ao 

contexto e percurso formativo. Considerando as vivências e experiências desse profissional da 

educação, reconhecendo o seu contexto, o seu espaço e tempo de docência, enquanto espaço de 
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formação, aproximando a universidade da educação básica. Considerando essas questões Noffs 

e Anjos (2017, p. 98), ressaltam que: 

O Parfor é uma resposta a um problema estrutural que está presente em todo o país. 

Ele prevê uma formação diferenciada para alunos-adultos que já possuem experiência 

em sala de aula, portanto, seus formadores necessitam possuir características como o 

da escuta e de um olhar qualificado para esse aluno universitário, com tantas 

especificidades.  

Os professores formadores, devem estar em contato direto com o espaço de atuação 

do professor para compreender e contextualizar a formação. Ter o olhar e a escuta sensível às 

demandas, dificuldades e enfrentamentos da prática profissional, no tempo e espaço de aprender 

e ensinar. Um ambiente de formação, onde se reflete a prática desse profissional da educação, 

não se constitui apenas um lugar de aprendizagem teórica, mas um espaço em que a teoria vai 

iluminar a prática pedagógica desse professor, vai refletir, analisar a ação, o dia a dia da sala de 

aula, os espaços pedagógicos, os espaços de ensino e aprendizagem, a escola. Um ambiente 

imbuído de especificidade, contextualização, multirreferencial.  

Em relação aos princípios e objetivos específicos do Parfor, três deles nos chamam a 

atenção: 

 

 Fomentar a articulação entre educação básica e educação superior, inclusive entre 

a pós-graduação, as IES e a escola básica;  

 Despertar o interesse dos professores formadores para a realização de estudos e 

pesquisas sobre formação docente, utilizando as vivências e as trocas de experiências 

e saberes advindos do estreito contato desses formadores com docentes em pleno 

exercício;  

 Elevar a qualidade da formação docente nas escolas de educação básica (MEC, 

2017). 
 

Ao desenvolver a parceria entre universidade e educação básica, espera-se que a 

universidade se aproxime da realidade dos professores, dos espaços de atuação do professor, 

que conheça a escola e seus desafios cotidiano, que faça parte deste universo formativo, do 

qual, por muitas vezes, a universidade fica tão distante. Como ressalta Noffs e Anjos (2017), 

que desenvolva a escuta, olhar qualificado para as especificidades desse contexto de formação. 

Que realize neste espaço não só a formação, mas também a compreensão do contexto do chão 

da escola, que por muitas vezes a academia se mostra tão longínqua, que também seja um 

espaço de fomento de pesquisa, de troca de saberes, experiências, vivências formativas, de 

construção de conhecimentos, elevando assim a qualidade na formação docente. 

O Relatório da Capes (2014) apresentou que entre 2009, ano da sua implantação a 

2013, setenta e nove mil e sessenta (79.060) professores da rede pública efetuaram matrícula 

nas turmas especiais do Parfor, divididos por região. Apresentou os seguintes dados: 
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Gráfico 01 - Matrículas iniciais Parfor por Região 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora (2019) com base em dados da Capes (2014). 

 

 

Já em relação ao percentual de matrículas ativas por região de 2009 a 2014, apresentou:  

 

Gráfico 02 - Percentual de matrículas ativas no Parfor por Região 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora (2019) com base em dados da Capes (2014). 

 

 

Identificamos que o índice de matrícula inicial, para a matrícula ativa, já apresenta um 

índice de evasão, ou descontinuidade do curso. 

Quanto ao número de escolas atendidas foi de vinte e seis mil e setecentos e setenta e 

duas (26.772) escolas, sediadas por região o relatório apresenta que: 

 

Gráfico 03 - Porcentagem de escolas atendidas por Região 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora (2019) com base em dados da Capes (2014). 

 

 

Sendo essas escolas, distribuídas pelas redes: 
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Gráfico 04 - Porcentagem de escolas atendidas por Redes de Ensino 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora (2019) com base em dados da Capes (2014). 

 

 

Observamos, nestes dados, que as regiões norte e nordeste ainda são as mais carentes 

de formação, que a universidade ainda não conseguia chegar nesses municípios, pela distância, 

pela dificuldade de acesso, pelo pequeno número de universidades, pela falta de investimento 

na formação dos professores, enfim, são várias as dificuldades. 

Esses dados reforçam a capilaridade do Parfor e seu potencial na redução das 

distâncias regionais, de atender a escolas e professores em todas as regiões do país, de acordo 

com suas demandas e necessidades, concretizando sua função maior de fazer a formação chegar 

a esses lugares, chegar a esses professores que desejam e necessitam da formação, que é um 

direito, e que o estado tem o dever de oferecer com competência e qualidade, com 

responsabilidade social.  

Despontam que as escolas beneficiadas vinculadas à rede municipal (79,73%) têm o 

maior índice de adesão e participação. Já a rede estadual apresenta 20,26%, índice 

representativo, uma vez que os concursos públicos para o Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio, também passaram a exigir a formação em nível superior. Enquanto a rede federal 

apresenta apenas 0,01%, acreditamos que os professores já possuem a graduação e pós-

graduação, pois é exigência para participar do concurso público para os institutos e 

universidades federais,  

Na rede municipal, a grande maioria de professores possuía o curso médio de 

Magistério, que era a exigência anterior a LDBEN n.º 9.394/96, além de outros aspectos que 

contribuem para este índice tão alto, como: os municípios localizam-se distantes das 

universidades, assim não oportunizam seus professores cursar o Ensino Superior, 

principalmente as regiões norte e nordeste, por sua extensão territorial, quantidade de 

municípios, e distância dos grandes centros e da capital do estado, dificultando o acesso e 

permanência desses professores nas universidades. 

O relatório apresenta os principais beneficiários matriculados no Programa por rede: 
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Gráfico 05 - Porcentagem de professores beneficiários por Redes de Ensino 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora (2019) com base em dados da Capes (2014). 

 

 

Esses dados indicam que os professores com vínculo nas redes municipais de educação 

foram os principais beneficiários, ratificando os dados anteriores, de que as universidades não 

conseguem chegar nos municípios, onde encontra-se o maior número de professores sem a 

formação, atuando na educação básica. Nesse contexto, o Programa Parfor conseguiu chegar 

onde os profissionais carecem de formação.  

Compreendemos o Parfor enquanto um espaço importante de formação do professor 

em exercício, principalmente para aqueles que não tiveram, e ou não teriam a oportunidade, o 

acesso à formação nas licenciaturas. Por meio do Programa, não só os professores conseguiram 

a formação, como também as universidades tiveram o ensejo de cumprir sua função social e 

alcançar lugares antes não imagináveis, conseguiram se aproximar da educação básica, 

compreender seu espaço de formação e transformação. 

Essa justaposição da universidade aos espaços de atuação do profissional da educação, 

do contexto em que se desenvolve a ação pedagógica, sua aproximação com a educação básica, 

constitui-se um momento transformador para o contexto educacional e para as universidades, 

momento de conhecer e compreender onde e como atuam os profissionais formados nas 

licenciaturas, período rico em perceber como a teoria trabalha junto com a prática docente, de 

transformação e construção de conhecimentos, é a partilha entre universidade, escola, sociedade 

e vice-versa. 

Relatórios apresentados por Gatti (2011) apontam as potencialidades e fragilidades do 

Programa. A pesquisadora traz como potencialidade o empenho das universidades em buscar 

alternativas pedagógicas para o trabalho com alunos que já são docentes; consciência por parte 

dos formadores e da coordenação de que as turmas do Parfor apresentam características 

diferenciadas; cuidados dos formadores para aproximar universidade e escola; cumprimento da 

carga horária estabelecida; bibliografias atualizadas; preocupação dos formadores com as 

estratégias de ensino e com a metodologia. 

Acreditamos que o Parfor conseguiu uma aproximação maior da universidade com o 

contexto de atuação do professor formado por ela, da escola, da dicotomia entre o que se diz e 

0,02%
16,51%

83,43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Federal
Estadual

Municipal



102 

 

 

o que se faz, da famosa expressão ‘‘a teoria é uma coisa, e a prática é outra totalmente 

diferente”. De colocar em prática a reflexa-ação-reflexão de professores e formadores, e 

estabelecer estratégias diferenciadas de aprendizagem, compreender o contexto cheio de 

especificidades do Parfor. 

Já no que diz respeito às fragilidades, Gatti (2011) aponta: o engessamento do aspecto 

financeiro e administrativo do Programa, funcionamento do curso em um campus não central, 

o que dificulta o acesso e a atuação da coordenação; inexistência de um sistema acadêmico que 

gerencie as notas; desconhecimento dos diretores das escolas sobre o que seja o Parfor; 

validação de professores/alunos que não atuam nas disciplinas e acabam tendo dificuldade de 

acompanhar o curso; formadores com dificuldades de compreender as especificidades da turma 

e sobrecarga de conteúdos e apostilas para leitura, para alunos-professores que às vezes 

trabalham em mais de uma escola. 

Identificamos que as maiores dificuldades da execução do Programa foram e 

continuam sendo de cunho administrativo, de execução, por não considerar o contexto e 

especificidade, por não ter a real noção da grandiosidade do Programa em relação ao número 

de municípios, de turmas, de localização. Assim como ao selecionar os formadores, ter 

momentos de planejamento, de discussão de quem são esses professores-alunos, onde atuam, 

as condições dos espaços em que atuam, a carga horária de trabalho, ou seja, aproximar o 

formador da realidade do aluno, e que este conheça e compreenda a realidade da educação 

pública, suas especificidades, do contexto da escola. 

Segundo o site da Capes, em 2019, o Parfor apresentou os seguintes dados: 

 

Tabela 05 - Dados Capes do Parfor Brasil 

Turmas implantadas até 2019 3.043 

Matriculados (2009 a 2019) 100.408 

Turmas concluídas até 2019 2.598 

Turmas em andamento em dezembro/2019 445 

Professores já formados 53.512 

Professores cursando em dezembro/2019 59.565 

Instituições de ensino superior participantes 104 

Municípios com turmas implantadas 510 

Municípios atendidos (com pelo menos um professor matriculado) 3.300 

Fonte: Capes, 2020. 

 

 

As ações do Parfor tomam maior proporção quando se analisam os dados gerais de 

matrícula por cursos ofertados: 
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Tabela 06 - Licenciaturas ofertadas e número de professores matriculados 

Licenciatura Matrícula 

Letras português 7.891 

Matemática 7.345 

Educação Física 7.211 

Geografia 5.537 

Ciências Biológicas 5.132 

História 4.865 

Letras/Inglês 3.913 

Artes 3.746 

Computação 3.106 

Ciências naturais 2.200 

Inglês/Espanhol 1.853 

Ciências Sociais 1.811 

Pedagogia 39.911 

Física 1.385 

Química 1.287 

Filosofia 815 

Formação Pedagógica 804 

Educação Especial 467 

Letras/Libras 413 

Ciências da Religião 377 

Intercultural Indígena 372 

Educação do Campo 266 

Interdisciplinas 82 

Letras/Alemão 64 

TOTAL 100.853 

Fonte: Capes, 2020. 

 

 

Esses dados são significativos, percebemos a abrangência do Programa, o número de 

professores formados e em formação, o número de municípios envolvidos, identificando o 

retrato da necessidade desses municípios para a formação de seus profissionais da educação, e 

a formação chegando aos lugares que não se encontram, próximos das universidades. Assim 

como sinalizam a quantidade de professores em exercício que buscaram a formação na 

graduação na área em que atuam. Identificamos que o curso de licenciatura em pedagogia, 

apresenta o maior número de professores – quase 40 mil professores foram formados no 

Programa. Já no Relatório da Gestão Capes de 2019 (2020, p. 40), retratou que: 

No ano de 2019, o Parfor registrou um total de 478 turmas em andamento, nas quais 

estavam matriculados 14.187 discentes. Para o ano de 2020, estão previstos dois 

novos editais, para oferta de até 6.000 vagas para professores da Educação Básica e 

outras 5.000 vagas para atendimento ao Programa Forma Brasil Docente, que será 

direcionado à formação em segunda licenciatura para pedagogos que atuam nos anos 

finais do Ensino Fundamental, nas áreas de Ciências, Matemática e Língua 

Portuguesa.  

A grande maioria dos municípios do país encontra-se distante dos polos universitários, 

os professores não teriam condições de chegar nas universidades e realizar a formação inicial 

nos cursos de licenciaturas, principalmente por estarem em exercício, infelizmente não são 
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liberados para investir na formação inicial, não conseguem se deslocar para os grandes polos, 

ou seja, não há investimento e nem incentivo para a formação desse professor. A liberação para 

estudos não é contemplada nos planos de carreira. 

Nesse contexto, o Parfor aproxima as universidades da realidade educacional de nosso 

país e, principalmente, responsabiliza-se pela formação dos professores que já se encontram em 

exercício, que têm experiências, mas ainda carecem da formação no nível da graduação. 
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3 FORMAÇÃO DO PROFESSOR EM EXERCÍCIO DA PROFISSÃO 

 

Discutir a ação de professores na contemporaneidade é refletir sobre suas 

intenções, crenças e valores, também sobre as condições concretas de realização de 

seu trabalho que influenciam fortemente as suas práticas cotidianas na escola. 

 

Marina Graziela Feldmann 

 

No que diz respeito à formação de professores, sempre escutamos sobre a dicotomia 

entre teoria e prática. Ouvimos dos professores que “a teoria é uma coisa e a prática é outra”, 

ou que não conseguem usar na prática o que estudam na teoria. No entanto, discutir a formação 

desses profissionais em exercício da profissão é imergir o contexto, como nos afirma Feldmann 

(2009), refletir suas crenças, seus intenções, suas condições de trabalho, seus desafios, e 

perceber como esses aspectos estão presentes em suas práticas.  

Formar o professor em exercício vai além da inserção na docência, é preciso refletir 

coletivamente, é preciso através da teoria fundamentar a sua prática. É essencial que professor 

formador e aluno construam juntos a formação de forma colaborativa, imergindo no contexto 

da educação básica, para compreender suas necessidades e desafios. Utilizar o espaço das 

práticas para construí-las, desconstruí-las e reconstruí-las. É formar com, e não formar o, ou 

seja, é em uma relação colaborativa, construir a formação em exercício. 

 

3.1 A Formação de professores em exercício 

 

Desde a década de 1980 as questões relacionadas à formação de professores vêm sendo 

pauta relevante nas discussões na área de educação. No entanto, é na década de 1990 que as 

políticas referentes à essa temática começam a ser debatidas e analisadas no Brasil, período 

marcado por uma série de reformas que acabam interferindo e influenciando na reestruturação 

da formação docente.  

A década de 1990 foi tida como o principal período do desenvolvimento das políticas 

neoliberais no Brasil, inaugurando um novo modelo na educação pautado no imperativo da 

nova revolução técnico e científica, que tem a educação como principal eixo para equidade 

social.  

As reformas implantadas vão intervir diretamente no conjunto das políticas 

educacionais e da formação do educador, passando a contribuir para a subordinação da 
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educação para atender o mercado, uma formação voltada para o “saber fazer”, visando 

crescimento econômico, desconsiderando emancipação humana e social. 

No entanto, pensar a formação de professores, é pensar valores, saberes, fazeres, 

atitudes, na perspectiva da transformação, é compreender os sentidos e significados da 

construção do conhecimento, da existência humana. Pensar a formação humana, profissional, 

compreender os processos formativos e seus contextos, pensar o campo experiencial do sujeito. 

Segundo Feldmann (2009), falar sobre a questão da formação docente é um convite a 

reviver as inquietudes e perplexidades na busca de significados do que é ser professor no mundo 

de hoje. Considera que a apreensão do professor como um sujeito que constrói e professa 

saberes, valores, atitudes, que compartilha relações e, e que em um ambiente dialógico e 

dialético, faz a leitura do mundo, compreende a dimensão da complexidade e a incompletude 

do saber e do ser professor, como professava também Paulo Freire.  

Formar professor com qualidade social, com compromisso político e ético, que vise a 

transformação, a emancipação humana, tem se apresentado como o grande desafio para as 

instituições que compreendem a educação como um instrumento de transformação, como um 

direito humano, político e social na construção da cidadania.  

A formação de professores não se dá em espaço neutro e muito menos disvinculada da 

configuração política, econômica, social e cultural que caracteriza a sociedade mundializada. 

A formação de professores se dá em um campo minado de interesses econômicos, políticos, 

sociais que tem instituído como base das relações sociais de produção, interferindo no pensar e 

fazer da educação, das práticas pedagógicas e na formação do humano. 

O contexto de mundialização se impõe como um grande desafio para os cursos de 

formação docente, ou seja,  para refletir a formação dos professores no contexto escolar 

brasileiro há de se levar em conta as relações de poder, as relações ideológicas, epistemológicas, 

pedagógicas, educativas e institucionais, o contexto da escola, as situações que envolvem os 

processos de ensinar e de aprender, analisando também os cenários político e social que 

envolvem os interesses educacionais, principalmente no que se refere à formação profissional 

do professor.  

Compreendemos que a formação docente, nesse cenário atual, não se constitui tarefa 

fácil e simples, mas uma relação complexa que exige uma ação/reflexão/ação crítica constante 

sobre as práticas e teorias que constituem no contexto educacional e em uma sociedade em 

constantes transformações.  
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Estamos inseridos num contexto de grande inconstância, precariedade e incertezas, 

contexto que apresenta marcas políticas, sociais e epistemológicas de um novo tempo, no 

campo da formação de professores, que vai interferir diretamente na formação desses 

profissionais e na configuração de articular a relação teoria, prática e práxis pedagógica. No 

entanto, o professor se constrói, reconstrói nesses contextos sociais, nessas relações de poder, 

se forma e se transforma, se transfigura, numa relação dialógica do saber. 

A formação docente se faz em processo, em construção, sempre um vir a ser, de 

formação e autoformação. O professor, quando imbuído em processo de construção contínua, 

como ser humano, como profissional, compreendendo conhecimentos teóricos, práticos, 

experiências e vivências no seu cotidiano, produz saberes epistemológicos que se transformam 

numa construção de sua prática pedagógica, do seu ser e fazer docente, assim como refletindo 

e construindo sua prática docente. 

A formação influencia as formas de ser e agir não apenas no cotidiano escolar, como 

na sua comunidade, na sociedade. Partimos do pressuposto que ser um professor implica uma 

variedade de experiências formativas que independem do processo de institucionalização do 

saber. Teoria, prática e práxis pedagógica são construídas ao longo de suas trajetórias de vida 

e de formação, estão atreladas, interdependentes das ações culturais, sociais, educacionais, 

políticas nas quais o professor está imbuído.  

A formação docente permite continuidades e descontinuidades, rupturas e 

reelaborações do conhecimento. Neste aspecto, consideramos a necessidade de discutirmos as 

relações que estabelecem o professor entre a formação desenvolvida e a construção da sua 

práxis docente. A contribuição de Behrens (apud MASETTO, 1998, p. 58) vem ratificar essa 

questão quando escreve: 

Nesse grupo de profissionais que atuam na docência, o destaque da contribuição 

assenta-se exatamente na preciosidade das experiências vivenciadas em sua área de 

atuação [...]. Trazem a realidade para a sala de aula e contribuem significativamente 

na formação dos acadêmicos.  

Não podemos refletir a formação do professor no modelo hegemônico, considerando 

o professor apenas como executor e/ou reprodutor de conteúdo, fundamentado no racionalismo 

técnico, que teve suas raízes no Positivismo, durante todo o período do século XX, e se 

constituiu como grande referência para a educação. Nessa concepção, o professor é visto como 

o técnico do ensino, sua atividade profissional é desenvolvida de forma instrumental, com a 

aplicação de teorias e técnicas, e a educação como um conjunto de saberes teóricos, de técnicas 

para aplicar na educação, transmissão de conhecimentos. Esse modelo apoia-se na ideia de 
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acúmulo de conhecimento teórico, para posterior aplicação na prática. Para Reali e Mizukami 

(2010, p. 13),  

Essa concepção é compatível com a visão de saber escolar como um conhecimento 

que os professores possuem e que devem ser transmitidos aos alunos. O saber escolar, 

privilegiado em detrimento do conhecimento do aluno, é entendido como verdadeiro, 

molecular – no qual peças isoladas podem ser agrupadas de maneira a compor um 

conhecimento mais avançado – e categorial.  

Neste contexto o professor aplica técnicas para transmitir conhecimentos imutáveis, 

como verdades absolutas, sem a reflexão, a compreensão, o conhecimento do profissional da 

educação é concebido como um conjunto de fatos, regras, procedimentos, conteúdo a serem 

aplicados em problemas instrumentais, o que não cabe mais na educação, na formação desses 

profissionais.  

O conhecimento é pensado por uns e executado por outros, instituindo-se, assim, os 

que pensam e os que executam o processo educativo, assim o conhecimento é transmitido e 

absorvido pelo outro sem pensar, ou seja, o aluno é um depósito de conhecimentos a serem 

transmitidos.  

De acordo Contreras (2012), a racionalidade técnica é vista como modelo de atuação 

profissional que revela sua incapacidade para compreender e resolver tudo que é imprevisível, 

assim sendo, acaba deixando de fora aspecto importante da prática que se refere ao imprevisto, 

a incerteza, aos dilemas e as situações de conflito. Para esse autor, 

A ideia básica do modelo de racionalidade técnica é que a prática profissional consiste 

na solução instrumental de problemas mediante a aplicação de um conhecimento 

teórico e técnico, previamente disponível, que precede da pesquisa científica. É 

instrumental porque supõe a aplicação de técnicas e procedimentos que se justifiquem 

por sua capacidade para conseguir os efeitos ou resultados desejados (CONTRERAS, 

2012, p. 101). 

Nesta perspectiva, os professores passam a desempenhar uma relação de dependência 

a um conhecimento e resumem a própria atuação a simples aplicação dessas técnicas, desses 

conhecimentos. 

Não carecemos acumular conhecimentos teóricos para aplicar na prática, porque 

educar vai além de aplicação de teoria. Para Imbernón (2001, p. 07), 

A profissão docente deve abandonar a concepção predominante no século XIX de 

mera transmissão do conhecimento acadêmico, de onde de fato provém, e que se 

tornou inteiramente obsoleta para a educação dos futuros cidadãos em uma sociedade 

democrática: plural, participativa, solidária, integradora [...].  

Devemos superar esse modelo, pois não podemos desconsiderar o contexto social, 

político, econômico, ético, religioso, no qual estamos inseridos, as práticas educativas não 
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devem mais transmitir conhecimento e sim refletir de forma coletiva para construirmos juntos 

saberes e conhecimentos em uma sociedade de incertezas e verdades mutáveis. 

Em contraponto, como revés a racionalidade técnica, nasce a racionalidade prática, 

tendo como base o pensamento de Donald Schön (1995), com a concepção dos profissionais 

reflexivos e a ideia de Lawrence Stenhouse (1975), com o professor como pesquisador.  

No entanto, Contreras (2012) ressalta que nessa perspectiva, diferente da racionalidade 

técnica, o professor é reconhecido como o profissional reflexivo que contribui e faz parte de 

todo processo de construção do conhecimento que se dá na prática, nesta perspectiva, o pensar 

e o fazer não encontram-se separados, andam juntos, tramam num diálogo construído a partir 

da ação desenvolvida e de suas implicações. 

No racionalismo prático, a formação do professor fundamenta-se em um modelo 

reflexivo, crítico, no qual o professor constrói seu conhecimento de forma processual, contínua, 

transcendendo o conhecimento transmitido. Imbernón (2001) traz alguns momentos no que diz 

respeito ao ensino, na racionalidade prática: 

 A experiência como discente é partilhada, supõe socialização do conhecimento; 

 A socialização do conhecimento profissional dá-se mediante a formação inicial; 

 A vivência profissional, posterior ao campo da prática profissional consolida o 

conhecimento; 

 A formação permanente, tem o papel de descobrir a teoria para ordená-la, 

fundamentá-la, revisá-la e até combatê-la se preciso for. 

Assim, a formação do professor considera as experiências desse profissional, suas 

vivências ao longo da vida, a formação como um processo contínuo, que vai produzindo 

saberes, significados, além disso ressignificando esses saberes, esses conhecimentos teóricos e 

práticos. Desse modo, a teoria fundamenta a prática, não de forma estática, mas em uma 

profunda engrenagem em transformação e construção sempre. 

Já Reali e Mizukami (2010, p. 15), compreendem que segundo a racionalidade prática, 

a formação docente: 

É, então, vista segundo o modelo reflexivo e artístico, tendo por base a concepção 

construtivista da realidade com o qual o professor se defronta, entendendo que ele 

constrói seu conhecimento profissional de forma idiossincrática e processual, 

incorporando e transcendendo o conhecimento advindo da racionalidade técnica.  

Nesse contexto, nasce a racionalidade crítica, que apresenta uma visão crítica em 

relação à teoria e à prática, considera a educação como uma prática política social e cultural, 
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questionando as formas de subordinação que criam relações de desigualdades e rejeitam as 

diferenças.  

A racionalidade crítica reflete a formação de professores como historicamente 

localizada, que vai além de intenções e atuações pessoais, objetiva consequências sociais e toma 

uma posição diante de um determinado problema, analisando as condições sociais e históricas 

que se constrõem nos processos educativos. No modelo crítico, o professor é visto como sujeito 

que levanta questões, problemas e apresenta uma visão política explícita sobre o assunto, sobre 

o mundo.  

A construção de uma prática pedagógica com base no levantamento de problemas 

numa visão política, na educação brasileira, tem como precursor o educador Paulo Freire que 

estabelece o diálogo crítico como principal tarefa do professor. Assim, para Freire (1987, p. 

100-101): 

[...] a investigação se fará tão mais pedagógica quanto mais crítica e tão mais crítica 

quanto, deixando de perder-se nos esquemas estreitos das visões parciais da realidade, 

das visões “focalistas’ da realidade, se fixe na compreensão da totalidade. Não posso 

investigar o pensar dos outros, referido ao mundo, se não penso. Mas, não penso 

autenticamente se os outros também não pensam. Simplesmente, não posso pensar pelos 

outros nem para os outros, nem sem os outros. A investigação do pensar do povo não 

pode ser feita sem o povo, mas com ele, como sujeito de seu pensar. E se seu pensar é 

mágico ou ingênuo, será pensando o seu pensar, na ação, que ele mesmo se superará. E 

a superação não se faz no ato de consumir idéias, mas no de produzi-las e de transformá-

las na ação e na comunicação.  

Nesta perspectiva, professores e estudantes vão problematizando a realidade, 

considerando as questões sociais, históricas e políticas, construindo sujeitos críticos, que visam 

uma educação humanística e emancipadora. Mas não é um pensar solitário, individual, egoísta, 

mas é um pensar junto, coletivo, colaborativo. É ver e perceber o outro, pensar de forma crítica 

e reflexiva no contexto social, sem perder o vínculo político e social, é realizar a leitura do 

mundo, com o mundo, é a humanização, é conhecer para emancipar. 

Para Marcelo García (1999, p. 44), do ponto de vista da racionalidade crítica, a reflexão 

não pode ser compreendida como uma mera atividade de análise técnica ou prática, mas deve 

incorporar um compromisso ético e social na construção de práticas educativas sociais mais 

justas e democráticas. 

No entanto, para compreendermos a formação desse profissional, ético, crítico, 

participativo, recorremos ao conceito de formação de alguns pesquisadores, para Marcelo 

García (1999, p. 26),  

A formação de Professores é a área de conhecimentos, investigação  e de propostas 

teóricas e práticas que, no âmbito da didática e da organização escolar, estuda os 
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processos através das quais os professores – em formação ou em exercício – se 

implicam individualmente ou em equipa, em experiência de aprendizagem através das 

quais adquirem ou melhoram os seus conhecimento, competências e disposição, e que  

lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do 

currículo e da escola, com objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos 

recebem.  

Para Gimeno Sacristán (2002), a formação do professor deve considerar o significado 

daquilo que Pierre Bourdieu discutiu há muito tempo, o habitus, como forma de integração 

entre o mundo das instituições e o mundo das pessoas.   

Segundo o autor: “O habitus em educação é mais importante do que a ciência e do que 

os motivos. O habitus é cultura, é costume, é conservadorismo, mas é, também, continuidade 

social, e, como tal, pode produzir outras práticas diferentes das existentes” (GIMENO 

SACRISTÁN, 2002, p. 27). Assim, para ponderarmos sobre a formação docente, devemos 

considerar seu contexto, sua cultura, seu habitus, para relacionar a seu fazer docente. 

Tardif e Lessard (2014) veem a docência numa perspectiva mais prática, consideram 

que o saber dos professores está assentado em uma racionalidade técnica da profissão. 

Considera-os capazes de agir, falar e de pensar, pois, como são dotados de racionalidade, 

encontram formas para orientar a sua prática. Para esses autores “[...] o saber profissional se dá 

na confluência de vários saberes oriundos da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores 

educacionais, das universidades, etc.” (TARDIF; LESSARD, 2014, p. 19), consideram para 

além do habitus, pois já trazem o contexto social, a instituição escolar, seus atores. 

Pérez Gómez (1997) consideram a docência como prática baseada na reflexão na e 

sobre a ação por desencadear reflexão sobre um conjunto de questões educativas, assim a 

formação docente se configura como: 

Um processo de investigação na ação, mediante o qual o professor submerge no 

mundo complexo da aula para compreendê-la de forma crítica e vital, implicando-se 

afectiva e cognitivamente nas interacções da situação real, questionando as suas 

próprias crenças e explicações, propondo e experimentando alternativas, participando 

na reconstrução permanente da realidade escolar (PÉREZ GÓMEZ, 1997, p. 112). 

Corrobora Nóvoa (1999), que pondera a formação docente permeada pelo trabalho de 

reflexibilidade crítica sobre as práticas e pela (re)construção permanente de uma identidade 

pessoal; logo, a simples acumulação de cursos, conhecimentos ou técnicas não determina a 

formação em sua amplitude. “A formação é uma ação complexa, permeada de interações entre 

a teoria e a ação prática, uma prática questionadora, reflexiva, que busca a construção dos 

processos de ensinar e aprender” (NÓVOA,1999, p. 32). 

Analisando o conceito de formação docente dos autores citados anteriormente, 

precisamos compreender esse profissional como construtor de conhecimentos, que transcende 
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a concepção pedagógica de reprodutor e/ou transmissor de conhecimentos. Percebemos, nos 

autores citados, que o conceito de formação docente está baseado em considerarmos o contexto, 

a cultura, a realidade em que estamos inseridos e construir conhecimentos teóricos e práticos, 

considerando as experiências e vivências desses profissionais. Ao formar, estamos refletindo 

sempre nas questões curriculares em que a escola está inserida, nas vivências desses discentes, 

construímos conhecimentos juntos, refletindo a teoria, a prática e a ação docente. É transcender 

o que está posto. 

Constrói-se, também, pelo sentido e significado que cada professor, enquanto ator e 

autor confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de 

situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus saberes teóricos, 

metodológicos e práticos construídos, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua 

vida enquanto profissional.  

A transformação da realidade educativa perpassa pelo exercício da docência, das ações 

educativas no contexto educacional, nas ações na escola e na sociedade. Formar para a 

profissionalização docente requer ação/reflexão/ação, compreender o sentido da docência, 

construir a prática docente que ultrapasse os limites da sala de aula. De acordo com Mizukami 

(1996, p. 43): 

O conhecimento se constrói a partir de hipóteses que se estruturam e se desestruturam. 

O conhecimento docente também se constrói com a quebra de certezas presentes na 

prática pedagógica cotidiana de cada um de nós. Portanto, é preciso intervir para 

desestruturar as certezas que suportam essas práticas. Devem-se abalar as convicções 

arraigadas, colocar dúvidas, desestabilizar. A partir da desestruturação das hipóteses, 

constroem-se novas hipóteses, alcançam-se novos níveis de conhecimento. 

Neste contexto, a formação vem para desequilibrar/reequilibrar, quebrar com as 

certezas, as verdades absolutas, com a resistência à mudança, vem para a desconstrução e 

reconstrução de saberes teóricos, metodológicos, didáticos e práticos. Como afirma Mizukami 

(1996), abalar as convicções já arraigadas no cotidiano docente. É através da análise e reflexão 

da sua prática e com o referencial teórico, que os professores constroem seus conhecimentos e 

ressignificam os já elaborados em sua caminhada profissional. 

A formação de professores tem experimentado uma evolução importante; o fato da 

formação vir até os profissionais da educação vem fazendo uma grande diferença, pois traz a 

possibilidade real da formação profissional, que já foi tão distante dos nossos educadores. 

Tardif e Lessard (2014) apontam que os saberes dos professores são construídos mediante suas 

histórias de vida, saberes tecidos a partir de vivências, tanto pessoais como profissionais, que 

ajudam a produzir, organizar e desenvolver o ensino em uma prática concreta. Essa afirmação 
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dos autores diz muito sobre o Programa Parfor, que traz vivências, experiências, práticas e alia 

a oportunidade de formação epistemológica, teórica e metodológica, constrói e desconstrói 

conhecimentos e práticas, e constrói uma práxis pedagógica de transformação, que possa fazer 

a diferença em seu contexto. 

Pensar a formação do professor tem sido um dos desafios das universidades e 

faculdades de educação, refletir uma formação que dê conta das contradições e diversidades no 

campo educacional. É conceber a licenciatura do professor em exercício, daquele que já exerce 

a profissão, que se encontra no contexto, no chão da escola, possui a experiência profissional, 

mas ainda não atende a legislação. Cursando a formação acadêmica na sua área/ou modalidade 

de ensino, que por muitas décadas não foi viável, esses profissionais foram podados desse 

direito, ainda é um desafio, e transpor barreiras políticas e ideológicas. 

Essa proposta de formação para o professor em exercício é considerada como uma 

ação formativa em contexto, ou seja, para Marcelo García (1999), essa ação de formação 

corresponde a um conjunto de condutas, de interações entre formadores e formandos, que pode 

ter múltiplas finalidades explícitas ou não, e em relação as quais existe uma intencionalidade 

de mudança. Para o autor, 

A formação de Professores é a área de conhecimentos, investigação  e de propostas 

teóricas e práticas que, no âmbito da didática e da organização escolar, estuda os 

processos através das quais os professores – em formação ou em exercício – se 

implicam individualmente ou em equipa, em experiência de aprendizagem através das 

quais adquirem ou melhoram os seus conhecimento, competências e disposição, e que  

lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do 

currículo e da escola, com objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos 

recebem (MARCELO GARCÍA, 1999, p. 26). 

A formação desse profissional que já tem experiência, que é um profissional da 

educação traz como objetivo debater e analisar as questões teóricas da formação do professor, 

as teorias e abordagens educacionais e realizar a transformação deliberativa das questões 

curriculares para a sua prática docente, para ressignificar suas experiências e vivências 

educacionais.  

Transformar suas experiências em ações mais significativas, contextualizadas e com 

embasamento teórico e metodológico e compreender-se enquanto profissional da educação e 

não apenas como meros transmissores de conhecimentos, sem a reflexão e análise crítica 

necessária. Pensando assim Marcelo García (1999), apresenta sete princípios para a formação 

de professores: 

 É processo contínuo; 

 Deve se integrar aos processos de mudança, inovação e desenvolvimento curricular; 
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 Deve estar ligada ao desenvolvimento organizacional da escola; 

 Deve estar integrada aos conteúdos acadêmicos e disciplinares; 

 Deve integrar teoria e prática; 

 Isomorfismo entre a formação recebida e o tipo de formação que se deseja na 

prática; 

 É um processo individual de cada professor. 

É processo contínuo, acontece ao longo da carreira profissional, é consecutiva, 

interativa e acumulativa, combinando com uma grande variedade de formatos de aprendizagem. 

A formação acontece em um contexto específico, tomando como base a reflexão da ação 

educativa do seu fazer, no tempo e espaço da escola, da sua ação na sala de aula, refletir sobre 

a teoria e sua prática no contexto educacional, que essa formação produza mudanças, que o 

educador possa realizar suas intervenções na sua formação e sua atuação. 

O desenvolvimento deste profissional deve considerar a integração entre a formação 

de professores em relação aos conteúdos propriamente acadêmicos e disciplinares, e a formação 

didática, pedagógica dos professores. 

Canário (2001) defende que a aproximação entre a instituição formadora e as escolas 

(vistas como espaço significativo para aprendizagem do professor) deve acontecer desde o 

início da formação e não ficar somente para etapa final do processo formativo inicial do 

licenciando, o que não acontece na formação do professor em exercício, pois essa articulação 

acontece do início ao término da formação inicial, e que faz a diferença na formação desse 

profissional. 

É preciso refletir sobre a formação do professor como um dos momentos de construção 

de uma prática transformadora e emancipadora. Uma ação elaborada com o intuito de construir 

com este profissional concepções para que ele possa elaborar um pensamento crítico e 

reflexivo, e uma prática expressiva de ensino e de aprendizagem. 

A formação profissional, neste contexto, busca a constituição de uma prática 

pedagógica significativa e contextualizada, que tenha ação orientada, sentido e que promova 

mudanças, aprendizagens, que este profissional possa analisar, refletir e realizar a 

transformação deliberativa da teoria para a sua prática, ressignificando de forma consciente seu 

fazer pedagógico,  busca uma ação emancipadora, formar o profissional da educação não só no 

âmbito da didática, metodologia, epistemologia, mas também nas questões sociais, políticas, 

educacionais, formar o cidadão crítico e reflexivo. 
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Trazer para o âmbito da formação a sua experiência profissional, o seu saber e seu 

fazer pedagógico à luz das abordagens e teoria educacionais, refletir sua prática, para 

ressignificá-la, proporcionar mudanças, transformações ao seu fazer, seu labor docente. Não é 

mudar a prática por mudar, mas mudar por meio de suas reflexões, das leituras teóricas, do 

acesso ao conhecimento o professor possa refletir seu cotidiano docente, sua ação educativa. 

Que possibilite aos professores em exercício teorizarem suas práticas e praticarem a 

teoria num movimento de aprender a aprender, para que articulem tais saberes à própria prática. 

A reflexão da prática e na prática viabiliza a reconstrução de saberes pedagógicos por tratar-se 

de uma atividade intelectual que se aprende no exercício, em situações de reflexões sobre a 

atuação profissional nas suas diferentes interfaces, no seu cotidiano docente. 

Esses docentes refletem sobre novas formas de ensinar e de aprender, isto é, continuam 

aprendendo a como ensinar, bem como continuam aprendendo com os componentes 

curriculares que ensinam. Ensinar e aprender consiste, portanto, em uma ação permanente de 

ação/reflexão/ação na vida profissional dos professores.  

No entanto, o teor e a profundidade das reflexões da prática pedagógica têm estado 

restritos à relação com o conhecimento que os professores possuem e transferem aos educandos 

sem nenhuma reflexão. Assim, a formação em exercício tem sido de grande contribuição para 

que esse professor possa mediar o conhecimento e não apenas transferir, mas para refletir sua 

prática, desconstruir e reconstruir. 

Neste contexto, ao mesmo tempo em que o professor já exerce a docência, necessita 

de uma formação que lhe dê amplitude e profundidade de saberes e fazeres pedagógicos, no 

exercício da reflexão da sua prática. Então, formar professores em exercício deve ter uma 

característica de construção profissional, devendo ser entendida como um processo permanente 

de aprendizagens profissionais, a fim de que possam se apropriar das condições necessárias 

para uma melhor prática docente. 

A formação do docente em exercício então, pode ir tecendo suas relações e 

aprofundando as reflexões teóricas e metodológicas, assim como refletindo a multiplicidade de 

vivências e experiências com as quais convive nas socializações de seus saberes coletivamente. 

Aprender neste contexto então, envolve a relação e a construção de significados e a valorização 

das experiências que reconstruirão a prática dos professores, mas mantém estreito vínculo com 

a atividade de teoria, prática e práxis, que desenvolvem. 

Assim, no contexto da formação, o professor concebe o espaço da sala de aula, como 

espaço de construção de saberes, um espaço de ser, saber e fazer docente, espaço privilegiado 
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de ressignificação de sua prática pedagógica, que não é estática, e sim histórica, dialógica, 

dialética. Um espaço de teoria e prática, em plena construção, desconstrução e reconstrução da 

teoria, da prática e da reflexibilidade. 

Destarte compreendemos o espaço de formação do professor em exercício da sua 

profissão, como um espaço de transformação, que compreenda essa concepção de educação, 

em que o processo dialético entre teoria e prática seja substituído por um ir-e-vir, entre prática-

teoria-prática, sendo o professor capaz de analisá-las, resolver problemas e criar estratégias para 

uma ação pedagógica autônoma e emancipadora. 

Espaço de mudanças, que ressignifique a prática docente no espaço e tempo da sala de 

aula, do cotidiano educacional, que não perca de vista as demandas do contexto econômico, 

social, político que exclui, que é por vezes desumano e que nos coloca à margem da sociedade. 

Que se constitua um espaço de ressignificação da prática em que o profissional da educação é 

sujeito construtor de seu próprio conhecimento, portanto, com compromisso com o ser e o fazer 

docente certamente criará possibilidades para enfrentar o cotidiano docente; que reconheça as 

incertezas que permeiam sua prática e ao mesmo tempo compreenda as possibilidades de 

mudanças, que envolvem o ser e o estar em um mundo de constantes transformações. Que se 

construa também enquanto espaço de atuação política, de prática e práxis educativa. 

 

3.2 A relação teoria e prática na formação em exercício 

 

A formação do profissional da educação tem sido muito aventada, principalmente no 

âmbito dos cursos de Licenciatura. Por vezes, ouvimos dos professores a dicotomia entre a 

teoria e prática, mesmo que esses tenham reconstruído teoricamente seu modelo pedagógico e 

apresentem um discurso voltado para a construção do conhecimento, parece-nos que a teoria 

não consegue superar a sua prática, ou seja, a prática docente opõe-se ao seu próprio ideário de 

transformação deliberativa de conhecimentos teóricos e metodológicos para a ação docente, 

para o cotidiano do processo de aprender e ensinar na escola, vivemos ainda a separação entre 

o pensar e o fazer. 

 Neste contexto, a formação inicial do professor é de suma importância, para sua 

construção profissional, segundo Marcelo García, é a primeira fase de um longo e diferenciado 

processo de desenvolvimento profissional que “ocorre em instituição específica de formação, 

na qual o futuro professor adquire conhecimentos pedagógicos e de disciplinas acadêmicas, 

assim como realiza as práticas de ensino” (1999, p. 25). A prática pedagógica nunca é apenas a 
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aplicação da teoria, da ação, mas está referenciada em um saber especializado, em 

conhecimentos epistemológicos; requer uma teoria, uma metodologia, didática, deve ter um 

rigor formal, metodológico e epistemológico.  

No entanto, Gauthier et al. (2006, p. 32) afirmam: “Aprender através de suas próprias 

experiências significa viver um momento particular, momento esse diferente de tudo o que se 

encontra habitualmente, sendo registrado como tal em nosso repertório de saberes”. Instruir-se 

considerando as experiências, sua relação com os conceitos epistemológicos e pedagógicos, 

considerando o que o professor vivencia no seu cotidiano docente, no qual teoria e a prática 

contribuem com a construção do saber profissional, com a ação e reflexão da sua prática. 

A prática é permeada por seu lugar de cultura, de experiências, vivências, interesses e 

teoria, existindo uma dimensão dialética entre teoria e prática, que dá suporte a ação, que 

compreenda o que, como e por que de cada conhecimento construído. A prática não se resume 

à aplicação da teoria, à ação de ensinar; a prática nunca é só uma aplicação. Falar em prática 

pedagógica significa ter uma teoria subjacente, aliada às vivências, experiências formativas e 

ao competências trabalhadas na reflexibilidade, deve haver uma identidade, um fio condutor 

entre os conhecimentos teóricos e a ação pedagógica do ensinar e aprender. 

A formação profissional nas licenciaturas se faz o início da construção docente, de um 

longo caminho a ser percorrido. Constata-se, então, que a teoria pedagógica neste percurso, 

ainda é vista desvinculada da ação docente efetiva, mesmo o curso de licenciatura trabalhando 

conhecimentos com bases teóricas e metodológicas fundamentais voltadas para a construção 

do conhecimento, nossos professores ainda apresentam dificuldades de relacionar e transpor os 

pressupostos teóricos a sua prática pedagógica. Até mesmo na forma de organização do 

currículo, no qual os componentes curriculares teóricos vinham primeiro, depois a prática, ao 

final do curso, com os estágios, sem muita vinculação com os componentes curriculares 

anteriores, base para pensar e fazer a prática. 

Infelizmente, observamos que muitos professores formadores nas universidades ainda 

concebem e trabalham a teoria e prática de forma racionalista: primeiro a teoria, verdade 

absoluta, depois prática, nesta perspectiva, ainda ouvimos dos futuros professores “a teoria é 

uma coisa, a prática é outra”, ou “não conseguimos aplicar a teoria na prática”, como se a teoria 

não referendasse a prática, ou como se houvesse prática sem teoria e teoria sem a prática. 

As questões relacionadas a teoria e prática, ainda é um ponto de entrave na formação 

docente. Nesta perspectiva, o processo de formação inicial docente a relação teoria e prática se 

impõe e desafia os cursos de licenciatura e os professores formadores para compreender e 
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trabalhar as dimensões teóricas e práticas da formação docente. Segundo Gimeno Sacristán 

(1999, p. 18), 

A relação entre saber e fazer ou trabalhar constitui toda uma tradição na cultura 

ocidental que parte da filosofia aristotélica, enfatizada e reorientada sob múltiplos 

enfoques. A crença e a esperança de que o “mundo da teoria ou da razão” pode 

melhorar o “mundo da prática, sobretudo a partir da modernidade, é um dos motores 

mais fortes para explicar o que é a educação, o que nela ocorre e o que desejaríamos 

que ocorresse.”[...] O problema da relação entre conhecer e agir na educação talvez 

seja o tema central de todo o pensamento para explicar porque a educação se 

desenvolve tal como realmente o fazemos e porque tem sido assim, entrando no 

mundo das relações entre contextos, instituições, culturas, pessoas, ideias e usos 

práticos. 

Pensar uma formação docente que supere um modelo instrumentalista de ensinar e 

aprender, será necessário ter como suporte uma didática sustentada na articulação entre a teoria 

e prática. Como tentativa de superação, outro modelo educativo de formação de professores, 

que não podemos tratar o saber fazer desvinculado do conhecimento e do saber ser, deixando 

assim, outras dimensões importantes da ação docente, em que a prática ignora a teoria como 

suporte e embasamento de reflexão/ação/reflexão. Como nos mostra Freire ao discorrer sobre 

este processo formativo: 

É fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de educador assuma 

que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses nem se acha nos guias dos 

professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas, pelo 

contrário, o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio 

aprendiz em comunhão com o professor formador (FREIRE, 1996, p. 38-39). 

Essa articulação entre a teoria e prática deve se dar de forma efetiva desde o início do 

percurso formativo, oportunizando aos futuros professores, ou mesmo aqueles que já estão 

inseridos na profissão, o ensejo de realizarem a correlação entre o conteúdo que vai ser ensinado 

com a complexidade do espaço profissional que eles irão atuar. Gimeno Sacristán (1999, p. 20) 

também nos chama atenção que: 

A verdade é que essa equiparação de esferas é inevitável, porque, de alguma maneira, 

teoria é o que os teóricos tratam e produzem no meio em que realizam seus trabalhos, 

enquanto não é menos certo que a prática é o conteúdo do ofício dos práticos, também 

em seu próprio contexto. Por um lado, está a universidade e os departamentos de 

pesquisa e de formação do magistério, com seus profissionais ocupados com o 

desenvolvimento e a difusão da teoria, e por outro, as escolas de níveis não–

universitários, com seus profissionais dedicados à prática da educação.  

Observamos que tanto Freire (1996) quanto Gimeno Sacristán (1999), ressaltam a 

responsabilidade das instituições formadoras, em garantir no percurso formativo, a articulação 

entre teoria e prática, o pensar e o fazer educativo.  Refletir a prática, na medida em que a teoria 

é concebida como guia da ação, orienta a atividade humana; e teórica, na medida em que esta 
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ação é consciente, planejada, articulada ao fazer docente, ou seja, teoria e prática entendidas 

como articulação entre os conhecimentos e a capacidade que o ser humano tem de atuar 

conscientemente, de saber por que faz e para que o faz, gerando com isso, uma ação consciente 

que leva a transformar essa realidade. 

Gimeno Sacristán (1999, p. 73) conceitua a prática também como a cultura acumulada 

sobre as ações. Desse modo, é ao mesmo tempo fonte das ações e nutre-se delas: “A prática é 

a cristalização coletiva da experiência histórica das ações, é o resultado da consolidação de 

padrões de ação sedimentados em tradições e formas visíveis de desenvolver a atividade”. 

Assim, a prática proporciona as ações e recebe interferências destas, sendo a prática 

institucionalizada com o habitus. Este autor, ainda apresenta o conceito de prática pedagógica 

como aquela que acontece nas salas de aula e não pode ser tomada de modo isolado ou em uma 

perspectiva de prática cultural autônoma.  

Ao salientar os reflexos da cultura, relativa às práticas educativas, ressalta que o 

professor se constitui dentro de culturas. Não podemos falar da prática pedagógica, sem 

considerar o contexto cultural no qual o professor está inserido. O seu saber-fazer está 

relacionado com a cultura, e essa está expressa na sua prática pedagógica. 

A prática pedagógica possibilita ao professor objetivar os saberes da experiência, de 

suas vivências. A partir do contato real com o contexto da aula, Silva (2009) destaca a 

transformação das incertezas, das angústias e das dúvidas do professor ao transmitir conteúdos, 

regras e valores em algo natural e carregado de características do profissional. É por meio da 

prática pedagógica que o professor constrói o processo de reflexão crítica, atribui sentido ao 

curso de formação inicial, traz a reflexão crítica e oportuniza a análise de situações singulares 

a partir das teorias. 

Sobre o professor aprender ao longo do contexto real da prática e por meio da 

experiência, Gauthier et al. (2006, p. 32), afirmam que: “De fato, aprender através de suas 

próprias experiências significa viver um momento particular, momento esse diferente de tudo 

o que se encontra habitualmente, sendo registrado como tal em nosso repertório de saberes”.  

Oportunizar aprender em um espaço onde acontece a associação entre os conceitos das 

ciências da educação, as experiências profissionais e o que o professor vivência em sala de aula 

tem grande significado na construção de conhecimentos específicos ao ensino, ou seja, 

conhecimentos epistemológicos, teóricos e metodológicos, na constituição do saber 

profissional. 
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A articulação entre a formação teórica com as práticas docentes no contexto da sala de 

aula é essencial para o desenvolvimento profissional, pois relacionam as situações de formação, 

os conhecimentos epistêmicos, com as práticas pedagógicas de sala de aula, tornando o 

conhecimento construído mais significativos para o desenvolvimento profissional, neste 

contexto, os conhecimentos se relacionam ao cotidiano da escola.  

O elo entre a formação e prática no cotidiano escolar possibilita a ressignificação pelo 

professor de seus saberes, dos seus fazeres pedagógicos. O processo de formação é capaz de 

instigar os professores à reflexão/ação/reflexão. Para Silva (2009, p. 30), 

Nesse sentido, as experiências cotidianas e a reflexão-na-ação fazem [com] que esse 

profissional (o professor) ultrapasse as teorias científicas disponíveis, valendo-se de 

sua experiência pessoal, de seus valores e de seus sentimentos para solucionar 

qualquer conflito. Essa experiência pessoal, bem como os valores e sentimentos, é 

também caracterizada pela contemporaneidade histórica: para o bem e para o mal. É 

preciso dizer.  

Já Sánchez Vázquez (2011) considera essa articulação entre teoria e prática, como 

práxis, e segue esclarecendo que ambas não são da mesma natureza, visto que cada uma guarda 

consigo suas especificidades e marcas próprias, porém, podem e devem manter uma inter-

relação de autonomia e dependência. A práxis é uma forma de compreensão da existência a 

partir da relação dialógica e dialética entre subjetividade e objetividade, entre ação e reflexão 

do fazer pedagógico, requer competências trabalhadas na reflexibilidade, requer uma identidade 

entre a teoria e a prática. Ou seja, transformar a prática em práxis exige reflexão, consciência, 

intencionalidade no ato educativo. Esse processo está imbricado com a formação pedagógica, 

epistemológica, mas sobretudo, com a formação política.  

De tal modo, a construção do fazer pedagógico deve refletir sobre o que é o fazer 

pedagógico, o que ensinar e como ensinar, deve ser diretamente articulado para quem e para 

que, expressando a unidade entre conteúdos teóricos e instrumentais do currículo. Entre a 

relação de ensinar e aprender no tempo e espaço da escola e da sociedade, considerando as 

forças políticas, sociais, econômicas e pedagógicas. 

Enquanto parte do processo de formação docente, o ato pedagógico requer uma 

atenção direta aos sujeitos nele envolvidos, sejam eles docentes e discentes envolvidos na 

formação profissional, existindo uma relação direta entre o sujeito e o objeto do conhecimento, 

uma relação dialética. Freire (1996) aprofunda o conceito de práxis no universo pedagógico, 

como sendo a capacidade do sujeito de atuar e refletir, isto é, de transformar a realidade de 

acordo com as finalidades delineadas pelo próprio ser humano. Concebe uma teoria pedagógica 
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a partir da prática, da dialética consideração entre a vivência das condições identitárias do ser 

humano e a sua disposição à educabilidade.  

Concordamos com Sánchez Vázquez (2011, p. 34) no tocante à afirmação: 

A consciência não distingue ou separa a prática como objeto próprio, para que se 

apresente diante dela um estado teórico, isto é, como o objeto do pensamento. A 

consciência comum pensa os atos práticos, mas não faz da práxis- como atividade 

social transformadora- seu objeto, não produz- uma teoria da práxis. 

A formação docente, neste contexto, não deverá trabalhar apenas as questões teóricas 

e práticas, no sentido da ação, da transformação deliberativa da teoria para a prática; para a ação 

docente, vai além, requer a reflexão dessa ação, requer pensar a emancipação humana, requer 

a teoria/prática/reflexão/ação, ir além do que está posto. A práxis é transformadora, produz 

mudança, transforma e é transformada. 

Nessa perspectiva, a formação é pensada como uma prática política e social, no sentido 

da transformação na educação acontecer a partir do conhecimento que promove a crítica à 

sociedade, em direção à emancipação humana. Nesse sentido, Pimenta (1994) esclarece que o 

professor, enquanto agente de uma práxis transformadora, necessita de sólida formação teórica 

e de uma reflexão crítica sobre sua ação pedagógica em que a atividade docente é práxis, que a 

oposição entre teoria e prática só ocorre em bases falsas, pois a não passagem da atividade 

teórica para a atividade prática implica a negação da teoria, do mesmo modo que uma prática 

esvaziada de teoria não ultrapassa a barreira do senso comum.  

A teoria como fundamentação da prática deve transformar o social. Por outro lado, a 

teoria não é apenas uma justificativa para uma prática. Para Sánchez Vásquez (2011), a teoria 

pode adiantar-se à própria prática, influenciando seu desenvolvimento para uma prática 

transformadora. 

Nessa perspectiva, buscamos compreender as contribuições da formação docente nas 

situações plurais, vivenciadas no cotidiano docente, nas experiências vividas, e que por muitas 

vezes permitem ao professor reconhecer sua relação com a docência, com a coletividade que 

envolve a sua história de vida e profissional e constitui sua prática docente.  

O sentido de ser docente para os professores passa pela relação entre o vivido, o 

experienciado, o passado, as experiências atuais, de ação e formação, assim constroem e 

reconstroem a práxis docente a partir do seu contexto, da escola em que professa seus valores, 

saberes, ideias e concepções, assumem um compromisso social e político da docência.  
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3.3 A formação do professor em exercício: temáticas e desdobramentos  

 

 

Pesquiso para constatar, constatando intervenho, intervindo educo e me educo. 

Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade  

 

Paulo Freire 

 

 

Como nos afirma Freire (1996), pesquiso para conhecer o que ainda não conheço. É 

com o propósito de desvendar o desconhecido, de buscar e obter outras informações acerca do 

tema a ser pesquisado, que neste subcapítulo apresentamos a revisão bibliográfica utilizada para 

fundamentar o tema desta pesquisa.  

Para conhecer com mais profundidade as pesquisas que tiveram como objeto de estudo 

a formação do professor em exercício, no Programa de Formação de Professores em Exercício 

(Parfor), realizamos o levantamento das teses e dissertações. A busca esteve circunscrita às 

produções científicas disponíveis na base de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) e nos artigos no Scientific Electronic Library Online (Scielo). 

Ampliamos a busca por artigos também no portal Dialnet, no qual constam as pesquisas 

realizadas na América Latina com enfoque na formação de professores em exercício vinculados 

ao Parfor, e que pesquisaram as contribuições (ou não) à formação do professor que já se 

encontra em exercício da profissão. 

Pensando no contexto da formação dos professores em exercício no Parfor, optamos 

por trazer o mapeamento das pesquisadas encontradas no BDTD no período de 2012 a 2019, 

por se tratar de período posterior ao início da implantação da Política Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica (Parfor), uma vez que o Programa foi implementado em 2010 

e as pesquisas encontradas deram início dois anos após sua implementação. Encontramos 

temáticas variadas, que nos ajudaram a compreender o Programa, sua implementação e 

formação destinadas aos professores em exercício, além de trazerem outros olhares para a 

temática e contribuir para pensar o objeto de pesquisa, os objetivos, a metodologia e autores de 

referência.  

Em nossa busca, utilizamos as seguintes palavras-chave: Formação do Professor; 

Políticas Públicas Educacionais; Parfor. Desse modo, conseguimos encontrar 141 trabalhos. Ao 

lermos os resumos, identificamos 51 teses e 90 dissertações. No entanto, ao lermos os resumos 

percebemos que algumas dessas pesquisas, embora abordassem a formação de professores, não 
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se encontravam relacionadas à formação desenvolvida no Programa Parfor. Desses trabalhos, 

apenas 80 pesquisas falavam sobre a formação de professores no Programa Parfor. Ao 

buscarmos os artigos no Scielo, encontramos 26 artigos, e no portal Dialnet, encontramos 17 

artigos em revistas e um artigo em livro. No entanto, verificamos que os artigos encontrados 

foram construídos a partir das dissertações e teses encontradas na BDTD. 

Para analisarmos essas pesquisas, buscamos identificar as seguintes questões: O que 

dizem as pesquisas sobre a temática da formação do professor no Programa Parfor? Identificar 

as ênfases e tendências nos estudos recentes. Que temáticas vêm sendo pesquisadas na 

formação do professor em exercício do Parfor? Que referenciais teóricos vêm sendo utilizados? 

Que metodologia e procedimentos estão sendo usados? Que considerações e contribuições 

trazem essas pesquisas? 

Em nosso levantamento, inicialmente identificamos que essas pesquisas não ficaram 

restritas à área de educação, pois estão incluídas nas grandes áreas de conhecimento: Ciências 

Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas, Linguística, Letras e Artes 

e Multidisciplinar. Também são subdivididas em: Educação, Ensino, Letras, Sociais e 

Humanidades e em Ensino de Ciências e Matemática.  Já em relação à área de concentração, se 

agrupam em: Educação, Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica, Educação e Formação e em 

Ensino das Ciências e Matemática. Apresentaram-se vinculadas aos Programas de Pós-

Graduação: Educação, Ensino de Ciências e Matemática, Educação Científica e Formação de 

Professores, Gestão e Avaliação da Educação Pública e em Ciências da Educação.  

Destarte, observamos que o Programa Parfor vem sendo analisado por diversas áreas 

de pesquisa e de Programas também variados: formação, gestão e avaliação. O que traz vários 

olhares para o mesmo objeto de pesquisa, ampliando o olhar da pesquisadora a respeito da 

temática. Em relação às Instituições de Ensino Superior, apresentaram-se da seguinte forma: 

 

Gráfico 06 - Instituições de Ensino Superior 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora com base na BDTD (2019). 
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Neste gráfico, o maior número de pesquisas em relação ao Programa de Formação de 

Professores/Parfor vem sendo realizadas pelas universidades federais e estaduais. Em nossa 

compreensão, são as universidades que apresentam maior número de pós-graduações. Por isso, 

apresentam maior número de pesquisas. Mas também, pelas universidades privadas. Assim 

sendo, é um objeto de investigação do interesse de universidades no âmbito público e privado. 

Identificamos as instituições e número de pesquisa em cada uma delas, para melhor 

exemplificar. 

 

Gráfico 07 - Universidades

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora com base na BDTD (2019). 
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que apresentaram o maior número de pesquisas sobre o Programa Parfor. Já no estado da Bahia, 

onde é o contexto da minha pesquisa, aparecem assim desenvolvidas: 

 

Gráfico 08 - Universidades na Bahia/ pesquisas

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora (2019) com base na BDTD. 
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Gráfico 09 - Temáticas pesquisadas 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora com base na BDTD (2019). 
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Apresentam análises sobre o Curso de Licenciatura em Pedagogia, avaliam o 

Programa em diversos estados do país, como: Maranhão, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, 

Amazonas e Bahia. Trazem conhecimentos a respeito da identidade docente, sua 

profissionalização, suas subjetividades. Consideram que na maioria das universidades, 

implementaram o mesmo curso de Licenciatura em Pedagogia desenvolvido nos cursos 

regulares, e que não pensaram um curso que trouxesse o diferencial e a especificidade do 

professor em exercício da profissão e em busca de formação inicial e contribuições para o seu 

fazer. E embora fossem realizadas em diferentes regiões do país, observamos que as 

considerações são análogas, apresentam as mesmas fragilidades e potencialidades do Programa. 

A maioria das pesquisas ouviu e apresentou os relatos dos alunos, que são identificados 

como: alunos-professores, professores-alunos, professores-acadêmicos, professores-cursistas. 

Houve também pesquisas que ouviram o professor formador, para compreender como se dá a 

construção da profissionalidade docente, a figura do formador como importante para formação 

desse profissional em exercício, que deve conhecer e considerar o contexto de atuação dos 

professores, para atuar na sua formação.  

A temática da profissionalidade também se fez importante para a pesquisadora, pois 

após a realização das entrevistas e do GD, os sujeitos trouxeram em suas falas o tema da 

profissionalidade docente, o que nos fez acabar por construir um subcapítulo de análise. As 

leituras dessas pesquisas ajudaram a compreender o objeto da pesquisa e a buscar as referências 

lidas por estes pesquisadores. 

Outra questão relevante apontada foi a formação digital desses profissionais, que 

muitas vezes passam a ter acesso às tecnologias, a partir da formação no Parfor, ou, em alguns 

contextos, têm o acesso a laboratórios de informática, mas ainda não sabem utilizar as 

tecnologias como ferramenta de acesso à informação e conhecimento, ou em algumas 

localidades existe o laboratório de informática, mas não há acesso à internet. 

Em relação à análise do acesso e permanência desses profissionais no Ensino Superior, 

as pesquisas apontam que embora seja uma oportunidade de acesso, não tem-se preocupado 

com a permanência desses profissionais e o índice de evasão tem sido muito grande, e fica entre 

16% a 54%, a depender do estado, e mesmo esses dados sendo registrados nos relatórios, nas 

pesquisas, não identificamos nenhuma ação para possibilitar a permanência desse profissional 

na sua formação. Esses estudos apontam como principais motivos da evasão: a falta de 

transporte, o não pagamento da bolsa, a distância entre a comunidade onde atuam e o local da 

formação, a dura e pesada carga horária de trabalho e estudo, ou seja, os principais motivos são 



128 

 

 

de ordem da gestão do Programa, e compromissos assumidos pelas secretarias estaduais e 

municipais de educação, que são descumpridos, impossibilitando assim que esses profissionais 

permaneçam. 

Essas pesquisas apontam o acesso e permanência como a grande fragilidade do 

Programa. Para Marques (2016), o principal problema para a permanência de professores 

acadêmicos no Programa é a falta de apoio das secretarias de educação (estadual e municipal), 

que embora implementem o Programa e assinem o convênio, não dão condições para que estes 

permaneçam e enfrentem as dificuldades. 

As pesquisas que abordam avaliação do Programa, apontando suas implicações, suas 

potencialidades e fragilidades, identificam quem são esses professores: profissionais da 

educação básica, com experiência de cinco a dezoito anos na área, concursados, mas que ainda 

carecem da formação nas licenciaturas, na graduação. Retratam como constroem suas 

identidades e percebem a construção da profissionalização e profissionalidade da sua profissão, 

a partir da formação do Parfor. Apontam que, com o curso de licenciatura, vão constituindo 

suas identidades e constituindo sua profissionalidade docente. Essas informações foram muito 

valiosas no momento de construirmos nosso texto sobre a profissionalidade docente. 

Em relação à metodologia empreendida, identificamos que todas as investigações 

estão alinhadas com a pesquisa qualitativa, e em sua maioria se definem como estudo de caso. 

Os procedimentos de recolha das informações são: análise documental dos projetos de curso, 

da legislação, de programas de formação; entrevistas semiestruturadas, grupo focal e aplicação 

de questionários, procuraram trazer a voz dos sujeitos da pesquisa, para analisar e repensar suas 

temáticas. 

Em um segundo momento, nos debruçamos na análise das pesquisas relacionadas ao 

Programa Parfor, mas sendo ponderadas enquanto uma política pública de formação de 

professores. Este recorte foi necessário uma vez que trouxemos um capítulo teórico, analisando 

as políticas públicas para a formação do professor, bem como o Parfor, enquanto política de 

formação de professores em exercício. Dessa forma tais pesquisas proporcionaram um 

potencial relevância para a construção de nosso arcabouço teórico. 

Após a leitura atenta dos resumos supracitados, foram selecionados alguns trabalhos 

que mais se aproximaram da nossa temática, para compreendermos as análises do Programa 

Parfor, enquanto uma política pública de formação de professores.  

Com base nessas leituras, foi possível constatar que Boas (2017), em sua pesquisa, 

teve o objetivo apresentar os desafios contemporâneos da formação de professores e demonstrar 
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como eles podem se articular ao tipo específico de formação que é oferecido pela modalidade 

do Parfor. Realizou pesquisa avaliativa e como referencial teórico-metodológico o 

materialismo histórico dialético, utilizou os procedimentos de análise documental e entrevistas 

semiestruturadas com os coordenadores e questionário com os alunos-professores. 

A autora identificou que o Programa enquanto política pública contribuiu com o 

desenvolvimento dos alunos-professores e o enriquecimento de sua prática pedagógica. Em sua 

pesquisa, apontou as fragilidades do Programa. Segundo Boas (2017, p. 12): 

Os sujeitos pesquisados identificaram aspectos positivos do programa como o 

desenvolvimento dos alunos-professores e o enriquecimento de sua prática 

pedagógica, eles também se mostraram cientes de suas fragilidades, como a 

diminuição progressiva das contrapartidas do estado e dos municípios e a ausência de 

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

professores, entretanto não visualizaram possibilidades de mudanças no programa.  

Já a autora Susin (2015), se propôs a identificar e analisar os pressupostos do processo 

de regulação das políticas de formação de profissionais do magistério da educação básica a 

partir dos anos 1990 aos dias atuais; analisando as políticas públicas de formação de 

profissionais da educação, formuladas nos anos 1990 e 2000, e avaliou o Parfor enquanto 

política emergencial de formação de professores à luz da experiência em andamento na 

Universidade do Oeste de Santa Catariana (Unoesc).  

Utilizou a pesquisa do tipo qualitativo-exploratória, numa perspectiva teórico-

epistemológica crítica. A autora apresentou que os resultados do estudo indicaram que as 

políticas públicas de formação de professores adotadas pelos governos dos últimos quinze anos 

não atenderam às necessidades colocadas pelos trabalhadores da educação. No entanto, os 

participantes mostraram-se satisfeitos com o Parfor, embora tenham apontado algumas 

dificuldades com: logística de oferta, a dificuldade de conciliar trabalho e estudo, a motivação 

para cursar uma segunda licenciatura, a evasão acentuada e a restrição imposta pelo Programa, 

que acolhe somente profissionais em atuação em área diferente da formação inicial, além de 

problemas em relação à organização do Programa e das parcerias. Essas dificuldades, que 

aparecem na maioria das pesquisas, são recorrentes. 

Segundo Susin (2015), o estudo trouxe alguns desafios à formação de professores no 

país como: encarar a educação como prioridade; ampliar os investimentos na educação; colocar 

a formação de professores como base à qualidade da educação; dar conteúdo e eficácia aos 

discursos políticos sobre a valorização dos profissionais da educação; superar os paradigmas 

conservadores presentes nos currículos, abrindo-se para a construção do conhecimento 

interdisciplinar e coletivo, considerando o tripé ensino, pesquisa e extensão; garantir formação 
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teórico-prática que possa fazer diferença no contexto da escola e, por consequência, da 

sociedade; tornar a carreira docente atrativa do ponto de vista salarial e social. 

A pesquisa de Rojo (2016) utilizou a análise de documentos e entrevistas, com o 

objetivo de descrever o impacto quantitativo do Programa na região de abrangência da Unioeste 

entre os anos 2010 e 2014, com a intenção de responder se o Parfor atingiu seus objetivos 

quantitativos no atendimento de sua modalidade nessa instituição. Defende em suas 

considerações que: 

O Parfor pode ser considerado uma ação de relevância para a formação do professor 

em efetivo exercício na rede pública mesmo com os muitos entraves existentes no 

desenvolvimento do Plano. Os resultados apontaram para uma necessidade de 

priorizar políticas educacionais de formação docente que sejam melhor planejadas e, 

para que assim os objetivos almejados sejam possivelmente alcançados (ROJO, 2016, 

p. 11). 

Ou seja, as autoras Susin (2015), Rojo (2016), e Boas (2017), constataram que o Parfor 

é considerado uma ação de relevância para a formação do professor em efetivo exercício da 

profissão, na rede pública, mesmo com os muitos entraves existentes no desenvolvimento do 

Plano. No entanto os resultados apontaram para uma necessidade de priorizar políticas 

educacionais de formação docente e que estas sejam melhor planejadas, para que assim os 

objetivos almejados sejam possivelmente alcançados.  

Também verificaram que não adianta ter uma quantidade significativa de turmas, 

priorizar os números, se não se zelar pela qualidade, permanência desses profissionais ao 

Programa, e principalmente da qualidade da formação, do cumprimento dos contratos entre a 

União e os estados e prefeituras. O que corrobora o relatório do Inep (2014, p. 35), 

A melhoria da qualidade da educação básica depende da formação de seus docentes, 

o que decorre diretamente das oportunidades oferecidas a eles. A melhoria na 

qualidade da formação dos professores com nível superior, por sua vez, está 

condicionada à qualidade da escolarização que lhes foi oferecida no nível básico, 

fechando um ciclo de dependência mútua, evidente e positiva entre os níveis 

educacionais. 

Buscamos a pesquisa de Souza (2017), que desenvolveu seu estudo com o objetivo de 

realizar uma análise a partir da conjuntura social do país, pautando as relações de ordem 

político-econômica, compreendendo a valorização docente a partir das dimensões objetiva e 

subjetiva.  Com o apoio do referencial teórico-metodológico crítico, realizou o levantamento e 

análise de material bibliográfico e documental e pesquisa de campo utilizando como 

procedimentos de coleta de dados o Grupo Focal com doze professores-cursistas do Parfor da 

Pedagogia da Universidade Federal do Pará (UFPA) e entrevista estruturada com sete 

professores egressos do Parfor que atuam na Rede Estadual de Ensino (REE).  
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Sua pesquisa revelou que os professores ainda têm a percepção da profissão docente 

enquanto vocação, no entanto ainda prevalecem questões como: intensificação, precarização, 

desprofissionalização e desvalorização docente, ou seja, no contexto da pesquisa há um 

descompasso entre as políticas de formação e valorização, o que possibilita inferir que, por mais 

que os professores egressos do Parfor da Rede Estadual de Ensino do Pará tenham formação 

em nível superior, esta não vem acompanhada de progressão na carreira e melhoria salarial 

significativa, ou seja,  valorização profissional, situação essa que aparece na grande maioria 

dos estados. Ou seja, a formação não impacta no plano de carreira profissional. 

Considerando esse contexto, percebemos que como já sinalizava Saviani (2016), cada 

vez mais minimizam a formação de professores, a reduzem a uma simples experiência, 

desprovida de estudo, de profundidade epistemológica, ontológica e praxiológica, dos 

conteúdos que o professor irá ensinar. Assim, investe-se na desprofissionalização e 

precarização do trabalho docente. Mais uma vez, assistimos o tensionamento entre a 

normatividade imposta pelo mundo do sistema, e a concretude do mundo vivido. 

Em relação às fragilidades dessa política para a formação dos professores em 

exercício, identificamos nessas pesquisas que os problemas estão relacionados às questões 

burocráticas e de gestão do Programa, como: o diálogo entre as instituições, o cumprimento do 

que está no convênio, a disponibilidade de material, laboratórios, transporte, a dificuldade de 

conciliar a carga horária de trabalho e a carga horária de estudo, assim como o planejamento da 

implementação dessa política por parte das universidades, e secretarias estaduais e municipais 

de educação. 

Contudo, apreendemos com a leitura,  que o Parfor, enquanto uma política de formação 

de professores em exercício, embora nem sempre seja implementada como deveria, ainda 

apresenta limites e fragilidades, mas, vem contribuindo sim com a formação docente nos mais 

distantes espaços de atuação profissional, com a construção e enriquecimento da prática 

pedagógica, e que, provavelmente, sem o Parfor esses profissionais da educação não teriam a 

oportunidade de investir na formação na graduação, e esta contribuição na formação, e 

oportunidade de cursar o nível superior aparece na fala dos sujeitos pesquisados. 

Por fim, analisamos as pesquisas relacionadas à formação do professor realizada pelo 

Programa Parfor, que se aproximam do nosso objeto de pesquisa, pois tratam das contribuições 

da formação para a prática e práxis pedagógica dos profissionais da educação. 

Tais pesquisas têm potencial relevância para a construção de nosso arcabouço teórico: 

a formação do professor em exercício, realizado no Parfor, pois abordam com destaque as 
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contribuições do Programa para a construção e (re) construção da prática pedagógica do 

professor em exercício, muitas vezes identificadas na voz dos professores e formadores. Trazem 

as experiências dos seguintes estados: Pará, Mato Grosso do Sul, Bahia, São Paulo, Piauí, 

Maranhão, Amazonas, Roraima, Paraná, Santa Catarina e Sergipe, apresentando um retrato do 

Parfor, no país. 

Na cidade de São Paulo, no contexto de implementação do Programa na PUC-SP, 

Anjos (2013) analisou a formação dos professores no Curso de Licenciatura em Pedagogia do 

Parfor PUC-SP, trouxe como objetivo apresentar os desafios contemporâneos da formação de 

professores e demonstrar como eles podem se articular ao tipo específico de formação que é 

oferecido pela modalidade do Parfor.  

Utilizou a pesquisa qualitativa, com uso de análise documental e entrevistas.  Destacou 

o relato dos seus participantes e expôs como a formação do Parfor oportunizou a possibilidade 

de reflexão e (re)significação de conceitos e concepções com a vivência acadêmica e com o 

diálogo com outras tantas vivências provenientes da escola, da prática e da vida pessoal.  

Identificou que o curso de Licenciatura em Pedagogia Parfor/PUC-SP é híbrido e traz 

características da formação inicial e continuada. Revelou também a necessidade de desenvolver 

uma metodologia específica, pressupondo uma relação entre o professor formador e o 

professor-aluno adulto, trazendo na sua pesquisa a formação do adulto. Para esta autora, as 

principais peculiaridades dos cursos do Parfor, são: 

O caráter híbrido da formação oferecida nessa modalidade, pois são cursos de 

formação universitária inicial (Licenciatura) que possuem características de formação 

contínua; a necessidade de que os formadores selecionados para o trabalho com os 

alunos-professores desenvolvam a sensibilidade da escuta e a capacidade de 

possibilitar conexões entre os temas propostos para estudo e a realidade vivida pelos 

alunos-professores; e a necessidade do planejamento, desenvolvimento, promoção e 

implantação de uma metodologia diferenciada e específica que atenda às expectativas, 

necessidades e singularidades de turmas de Licenciaturas formadas exclusivamente 

de profissionais da educação atuantes na rede pública de ensino, como é o caso das 

turmas do Parfor (ANJOS, 2013, p. 11). 

A pesquisa de Anjos (2013) analisou também a figura do professor-formador e 

apontou que este deve ter o conhecimento e compreensão de quem são esses professores-alunos, 

onde estão inseridos, o contexto do cotidiano da escola, concordando com Gatti (2011), que 

assinala que os professores-formadores devem desenvolver metodologias diferenciadas com 

esses profissionais, que têm vivências e experiências profissionais, que buscam a transformação 

deliberativa da teoria e prática, que têm suas fragilidades e singularidades, que são adultos. 

Nesse aspecto, contribuiu para pensar também não só a construção da prática pedagógica dos 

professores-alunos, mas também o papel do professor-formador nesse percurso. 
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O pesquisador Sousa (2014), em sua investigação, apresentou como objetivo central 

analisar criticamente a concepção de formação de professores que orienta o Parfor e de que 

maneira a referida concepção se articula no desenvolvimento do Estágio Supervisionado do 

curso de Educação Física. Utilizou como procedimentos metodológicos: a análise documental 

do projeto curricular do curso de Licenciatura em Educação Física e a realização de grupo focal 

com professores-estudantes do Parfor.  

O autor identificou que ainda há evidências que a formação dos professores de 

Educação Física tenha sido caracterizada pelo aligeiramento e ausência de aprofundamento 

teórico de caráter pedagógico-didático, essencial na formação docente do professor de 

Educação Física. Constatou também que o componente de estágio não possibilitou uma 

articulação teoria-prática no processo formativo dos professores em uma perspectiva da práxis. 

Já no contexto do Piauí, o pesquisador Monteiro (2015) buscou compreender os 

sentidos de docência dos professores-estudantes do curso de Pedagogia da Universidade 

Federal do Piauí (UFPI) no âmbito do (Parfor), presentes nas relações estabelecidas entre a 

formação inicial, o contexto da escola pública e suas implicações no cenário curricular deste 

Plano.  

Utilizou a pesquisa qualitativa, os procedimentos de análise documental e entrevista 

semiestruturada aplicada para categorias de professores-formadores, professores-egressos, 

alunos-professores e gestores do Programa.  

Procurou abranger as vivências e o sentido da docência construído pelos alunos-

professores do curso de Licenciatura em Pedagogia/Parfor na UFPI, fez suas análises a partir 

da conversação e partiu das falas assumidas e dos gestos encarnados pelos professores-

estudantes, para identificar a aproximação entre campos de formação (a Universidade e a 

escola), e compreender a contribuição do processo formativo para a (re)construção dos sentidos 

de ser professor.  

O pesquisador identificou que a formação inicial é/foi de suma importância para a 

(re)construção dos sentidos de docência, pois contribuiu com as professoras-estudantes para 

aproximação e edificações do eixo formação, possibilitando nas relações entre os pares 

fortalecer suas atividades práticas, sua condição de aprendente, contribuindo para o senso 

crítico e o compromisso com o contexto social. 

A pesquisadora Santos Neta (2016) nos retratou o Programa no contexto do Maranhão. 

Analisou as condições da implementação do Parfor na Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA). Realizou uma pesquisa qualitativa, trabalhando com fontes de dados documentais e 
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entrevistas individuais semiestruturadas com membros vinculados ao Parfor da UFMA, tais 

como: o coordenador geral do Parfor/UFMA; dezesseis professores-alunos; dois coordenadores 

de curso; oito professores-formadores e dois membros da Secretaria Municipal de Educação, 

com o objetivo de analisar as condições para o desenvolvimento do curso para a formação de 

professores na UFMA.  

Sua pesquisa revelou os limites e lacunas na implementação do Programa, sobretudo 

nas condições físicas, materiais, humanas e culturais, que podem ter influenciado na 

aprendizagem dos professores-alunos. Identificou também que é preciso rever o papel e a 

responsabilidade social da universidade e das secretarias estadual e municipal de educação no 

que concerne à implementação do Programa a fim de garantir uma formação sólida aos 

professores, pois questões ligadas à gestão do Programa no âmbito da universidade, da União 

e das secretarias, municipal e estadual, impactaram negativamente na implementação do Parfor. 

No entanto, também reconheceu a importância do Programa para os professores-

alunos, para a comunidade universitária e para a sociedade maranhense, repensando as 

melhores formas de desenvolvimento do curso de formação de professores com caráter 

essencial de formação cultural crítica e emancipatória. 

Sousa (2017), em sua investigação, buscou identificar as contribuições do Programa 

Parfor/Uneb para a (re)construção das práticas docentes dos seus egressos; discutiu a 

importância das práticas docentes desenvolvidas pelo Parfor diante da ruralidade 

contemporânea e suas implicações no processo de aprendizagem.  

Utilizou o estudo de caso, através de uma abordagem de cunho fenomenológico e, 

como dispositivos de pesquisa, o questionário e a entrevista narrativa. Para a análise, 

interpretação dos dados, elegeu o método/técnica da Tematização, como suporte teórico-

metodológico. Pesquisou a formação de professores em exercício, mais especificamente 

nomeando como objeto de estudo a análise das contribuições do Programa de Formação de 

Professores da Educação Básica para o desenvolvimento das práticas docentes dos egressos do 

curso de Pedagogia.  

Constatou que a formação possibilitou o desenvolvimento das práticas pedagógicas 

docentes dos professores egressos, através do exercício reflexivo sobre a prática, ou seja, a 

formação ofereceu caminhos de certa forma para a tríade ação-reflexão-ação, possibilitando a 

(re)construção dos saberes-fazeres docentes, mas também identificou com os entrevistados, que 

existem fragilidade da formação no que diz respeito à contextualização da realidade local e no 

tocante às temáticas relacionadas aos contextos de diversidade. Tal comprovação demonstrou 
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a importância da construção de uma proposta formativa que reflita as práticas pedagógicas 

docentes de forma contextualizada, refletindo os contextos de diversidade.  

No estado do Pará, Freires (2017) trouxe a formação em contexto no Curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Pará (UFPA), e suas implicações na prática pedagógica 

do professor-aluno/egresso do Parfor. Buscou ainda analisar as percepções dos sujeitos sobre o 

processo formativo recebido, investigando como os professores-alunos percebem sua própria 

formação docente no Parfor e que significado e dificuldades eles atribuem a essa formação. Por 

último, analisou se o curso possibilitou aos professores em formação no Parfor reflexões sobre 

suas práticas pedagógicas.  

Realizou uma pesquisa qualitativa a partir de entrevistas semiestruturadas com os 

professores em formação e egressos do curso. Expôs que os sujeitos da pesquisa relataram que 

suas práticas pedagógicas mudaram, houve transformação com consequências positivas para 

suas salas de aula, no entanto também  advertiram alguns aspectos críticos, tais como: o curso 

não considera suas experiências docentes, não faz uma articulação adequada entre teoria e 

prática, desconsiderando acontecimentos da sala de aula da educação básica que poderiam dar 

subsídios para a formação teórica e possibilitar a ressignificação e problematização da prática; 

dentre outros.  

Sua pesquisa indicou que o acesso ao curso de Licenciatura em uma instituição pública 

federal foi de grande importância para a vida pessoal e profissional dos professores pois, sem 

ele, a maioria não teria acesso ao Ensino Superior reforçando a importância do Parfor, no que 

tange chegar aos mais distantes municípios, dando acesso à formação inicial. Esta é uma 

constatação presente em todas as pesquisas sobre o Parfor, a possibilidade de acesso ao Ensino 

Superior, por profissionais que moram nos tão distantes municípios, do país tão grande e com 

lugares tão longínquos dos grandes centros. 

Na região do Cariri, Rodrigues (2017) apresentou a investigação acerca dos 

significados atribuídos à formação e prática docente pelos egressos da 1ª turma do Curso de 

Pedagogia do Parfor, desenvolvido na Universidade Regional do Cariri (Urca). Traçou como 

objetivo analisar os significados atribuídos pelos egressos do Parfor Pedagogia, à formação 

adquirida neste curso, observando por meio da percepção dos mesmos as repercussões desta 

formação para a sua prática docente; compreender a influência dessa formação para a 

constituição da docência e identidade profissional dos professores e analisar como os 

professores-alunos compreenderam essa formação inicial em serviço, se esta contribuiu como 
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espaço de construção e mediação da práxis pedagógica durante a atividade docente na educação 

básica.  

A metodologia da pesquisa foi de cunho qualitativo, realizando a análise documental 

e entrevistas semiestruturadas com quatro professores-alunos egressos do Parfor/Urca, assim 

deu voz aos professores, dialogando com eles sobre os significados atribuídos à formação e 

prática docente, aos seus saberes e fazeres.  

Após reflexão sobre as narrativas, a pesquisadora concluiu que são notórias as 

contribuições para a formação pessoal e profissional dos professores-alunos, possibilitando 

revisar suas concepções de educação, suas práticas, seus sonhos e dilemas. Constatou que a 

formação profissional docente ainda se encontra arraigada ao ideário governamental da oferta, 

não dando ênfase às condições necessárias para permanência e o aproveitamento desses 

profissionais na formação. 

Nessas pesquisas, identificamos que aparece a figura do professor formador, quando 

se trata do professor vinculado à universidade e é o responsável pela formação acadêmico 

profissional. As pesquisas discutem seu papel, como ele forma os futuros professores nesses 

cursos, que metodologia utiliza e qual é a importância de esse profissional, formador de 

professores, conhecer a realidade da educação básica, considerando esse contexto na formação.  

As pesquisas abordam ainda a figura do aluno, que aparece como professor-aluno, 

professor-cursista, aluno-professor, professor-acadêmico, ou professor em exercício, que se 

refere ao profissional que está sendo formado no Curso de Licenciatura, e em exercício da sua 

profissão, assim como o aluno-egresso, que corresponde ao profissional que já cursou a 

Licenciatura no Parfor. Esses sujeitos são de grande relevância para a análise e avaliação do 

Programa, uma vez que as pesquisas realizadas, na sua grande maioria, trazem a voz desses 

sujeitos, suas avaliações e seus relatos sobre o que mudou. Indicam que contribuições 

trouxeram e de que forma avaliam a formação. Constroem uma radiografia do Programa, 

apontando tanto as fragilidades quanto as contribuições para as vidas pessoais e profissionais 

desses professores. 

Percebemos no contexto e análise de cada pesquisa realizada que o Programa Parfor 

vem se estruturando de forma diversa em cada estado, em cada contexto, o que trazem as 

pesquisas em comum são aspectos como: contribuição para a construção e reconstrução da 

prática pedagógica do professor,  ressignificação de suas vivências e experiências profissionais, 

articulação entre a teoria e prática, construção do sentido da docência e construção da práxis. 

Essas contribuições são apontadas pelos professores-alunos, egressos, que participaram do 
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Programa e cursaram sua primeira Licenciatura, assim como nas falas dos coordenadores e 

professores formadores do Programa. 

No entanto, todas as pesquisas, em todas as regiões do país, apontam também as 

fragilidades do Programa no que diz respeito a: não concretização dos aspectos que estão no 

convênio; diálogo divergente entre a União, secretarias estadual e municipal de educação e as 

universidades; desconsideração do contexto no qual os professores estão inseridos e a 

relevância de já serem profissionais em exercício; a metodologia utilizada pelos formadores 

que deve ser repensada, pois estes precisam conhecer e considerar o contexto da escola pública 

onde atuam esses professores, e o trabalho com a aprendizagem do professor adulto. E que por 

vezes desconsideram as experiências e vivências desses professores em exercício. 

Corroborando com a pesquisa de Gatti (2011), que também apontou essas fragilidades. 

As pesquisas ressaltaram que o Parfor não apenas dá o acesso à formação desses 

professores, mas também dá condições de permanência, pois são professores que se encontram 

em exercício da profissão, atuam na escola em um ou dois períodos e no terceiro turno cursam 

sua formação, não são liberados para se dedicarem à formação, ou têm a carga horária de 

trabalho diminuída para se dedicarem à formação.  

Assim, analisamos que embora o Programa traga grandes contribuições para a 

formação desse profissional em exercício, ainda há fragilidades a serem consideradas e 

superadas, e que tanto as contribuições, as potencialidades e fragilidades são relatadas pelas 

pesquisas independentemente do estado, no qual foi implementado. As dificuldades 

apresentadas são praticamente as mesmas, no entanto todos reafirmam a importância do 

Programa para a formação dos professores em exercício, e principalmente para o acesso desses 

profissionais na Educação Superior. 

Nesses trabalhos analisados, identificamos que a maioria das pesquisas utilizaram a 

abordagem qualitativa e fizeram uso de procedimentos de análise documental, entrevistas 

semiestruturadas e grupo focal. Buscaram dar voz aos atores envolvidos no Programa Parfor: 

professores formadores, coordenadores, professores-alunos, assim compreender as fragilidades 

e potencialidades do Programa e levantar as contribuições que o mesmo trouxe a seus 

professores, a escola e a educação, no que se refere a implementação dessa política de formação 

de professores. 

Em relação às referências bibliográficas utilizadas, há uma predominância de livros, 

com pouca referência de artigos, periódicos e dissertações e teses. Para as discussões sobre essa 

pesquisa apresentaram-se, especialmente, nos trabalhos de Gimeno Sacristán (1999, 2013); 
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Feldmann (2008, 2009, 2014, 2017), Tardif (2002, 2012), Tardif e e Lessard (2014) Sánchez 

Vázquez (2011), Reali e Mizukami (2002), Gatti (2005) Gatti et al. (2010, 2013) Gatti, Barreto 

e André (2011), Azevedo (2001; Oliveira (2009); Nóvoa (1995, 2000, 2008); Brzezinski (2014, 

2018); Duarte (2010); Schön (1995); Camargo e Mendes (2016), Demo (1995, 1996), Frigotto 

e Ciavatta (2003), Saviani (2006), Zeichner (2010, 2013), Marcelo García (1999) e Contreras 

(2012). Trouxeram respaldo para a análise das políticas públicas para a formação de 

professores, a formação de professores em exercício e a construção da prática pedagógica. Esse 

referencial identificado nas pesquisas, serviu não só de leitura teórica para a nossa pesquisa, 

mas referência para refletirmos, ponderarmos e construirmos a escrita deste trabalho. 

Foi  possível identificar nestas pesquisas as ênfases e tendências nos estudos recentes, 

a preocupação com as contribuições do Programa para a formação desse profissional que 

encontra-se inserido no contexto da sala de aula, que já apresenta vivências e experiências na 

educação, as contribuições para a construção e/ou (re)construção das práticas pedagógicas; e 

como as políticas públicas de formação do professor em exercício, no caso, o Parfor, vem sendo 

implementada nas regiões, estados e municípios, quais suas dificuldades e contribuições. 

Na perspectiva das pesquisas supracitadas nos estudos correlatos, apresentamos 

estudos que tratam da formação do professor realizada pelo Parfor, em todo o país. 

Aprofundamos os dados das pesquisas realizadas nos contextos dos estados de: São Paulo, 

Bahia, Pará, Piauí, Maranhão, Manaus, Santa Catarina, Paraná, dentre outros, percebemos 

como em diferentes regiões e estados do país,  diferentes contextos, realidades e sujeitos, o 

Programa Parfor está presente, e vem contribuindo com a formação inicial do professor em 

exercício. No entanto percebemos que ainda há necessidade de ampliar a articulação entre a 

teoria e a prática, de melhorar o diálogo entre a União, os estados e os municípios a fim de 

ampliar a política pública de formação, mas principalmente cumprir com os acordos elaborados 

para a implantação do Programa.  
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4 APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS ANALISADOS 

 

 

A vida é o lugar da educação e a história de vida o terreno no qual se constrói a 

formação. Por isso, a prática da educação define o espaço de toda a reflexão teórica. 

[...] Dito de outro modo, o saber sobre a formação provém da própria reflexão 

daqueles que se formam.[...] No entanto, a análise dos processos de formação, 

entendidos em uma perspectiva de aprendizagem e de mudança, não se pode fazer 

sem uma referência explícita ao modo como um adulto viveu as situações concretas 

do seu próprio percurso educativo. 

 

Pierre Dominicé 

 

 

A vida, o nosso lugar, o nosso tempo, a nossa forma de aprender e de ensinar. Tudo se 

constrói, desconstrói e reconstrói no cotidiano docente, em nossa história de vida e formação, 

em nosso tempo de ser, aprender e ensinar.  

Tempo de construir e desconstruir conhecimentos, verdades que nos parecem 

imutáveis. Tempo de refletir e ressignificar, ou simplesmente tempo de aprender. Para Pierre 

Dominicé (1988), é na vida e em nossas histórias de vida que nos formamos. É no espaço prático 

da educação que se faz espaço de reflexão, de aprendizagens, de transformação e mudança. 

Concordamos com a autora e refletimos que o lugar da formação do professor em exercício da 

sua profissão é no espaço da prática, onde o desenvolvimento profissional acontece em parceria 

com o campo de atuação, em que a teoria anda junto a reflexão da prática, assim é o Programa 

Parfor, com a formação se constituindo um espaço de mudança, de construção de 

conhecimentos de transformação de  práticas e de vidas. 

No contexto da pesquisa, procuramos ouvir as histórias, os relatos de professores em 

formação, imbuídos nas suas experiências e práticas pedagógicas, que se colocam dispostos a 

reaprender, recomeçar. Se assentam no lugar de aprendizes, voltar a ser aluno, a olhar de outra 

forma, o mesmo espaço, o mesmo lugar, mas com lentes diferentes. 

Neste tempo e espaço de pesquisa, podemos compreender esse professor, e 

ponderarmos juntos o que aprenderam, o que mudou, quem se tornaram. Organizamos os 

achados da pesquisa, para responder à meta norteadora: Qual o significado e contribuições 

formativas que o Programa Parfor/Uneb, desenvolveu para a (re)construção da prática 

pedagógica do professor em exercício, no cotidiano docente? 

Aqui sistematizamos os dados coletados, com base nos objetivos da pesquisa, 

analisamos o currículo do curso de Licenciatura em Pedagogia/Parfor, ouvimos coordenação, 

professores formadores, mas principalmente ouvimos os professores acadêmicos, que em 
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exercício da profissão e em formação nos relatam suas histórias e as contribuições da formação 

para sua prática pedagógica. 

 

4.1 O Pioneirismo da Formação de Professores em exercício na Uneb 

 

O Programa Parfor foi implementado no âmbito nacional, como já dialogamos em 

capítulo anterior. No entanto, sentimos a necessidade de explicitarmos a trajetória dos 

denominados Programas Especiais de Formação de Professores em Exercício, no âmbito da 

Universidade do Estado da Bahia,  pois bem anterior ao Programa Parfor, aproximadamente 

dez anos antes, esta universidade já apresentava um percurso formando os professores que 

estavam atuando na educação básica, que eram efetivos, vinculados às secretarias municipal ou 

estadual, mas não tinham a formação na licenciatura no segmento em que atuavam.  

Iniciamos contextualizando esses Programas desenvolvidos pela Uneb como uma 

política de formação do professor em exercício, na Bahia. Discorremos sobre a história de 

formação dos professores em exercício na Uneb entre os anos de 1999, até a atualidade. Esta 

Universidade já apresenta em seu histórico o trabalho respeitado com a formação de 

professores, com os cursos de licenciatura que funcionam em departamentos no interior do 

Estado, e já trabalhava com programas especiais de formação de professores em exercício há 

mais de uma década.  

Em 1998, a Uneb deu início ao Programa de Formação de Professores em Exercício, 

denominado de Rede Uneb 2000, que na época tinha o intuito de formar dois mil professores 

em exercício na Bahia, vinculados à secretaria municipal, sem que eles precisassem se deslocar 

para os grandes centros urbanos. 

O Programa de formação de professores em exercício na Bahia teve início com a 

professora Norma Neide Queiroz de Morais 6 , gostaria aqui de homenagear essa mulher 

visionária, desbravadora, competente, líder, amorosa e muito bem humorada, que inovou e 

revolucionou a formação de professores em exercício na Uneb e na Bahia. Que pensava, 

idealizava e realizava além de seu tempo. 

A professora Norma Neide, como a chamávamos, desenvolveu um trabalho de 

pioneirismo e excelência no âmbito da Uneb. Atuava, na época, como assessora da Pró-Reitora 

                                                           
6 Norma Neide Queiroz de Morais (in memorian), Licenciada em Matemática. Professora da Universidade do 

Estado da Bahia/Uneb. Idealizadora dos programas de formação de professores em Exercício na Educação Básica, 

responsável pela implantação dos Programas: Rede Uneb 2000, Proesp, Prolin, Família Agrícola, do Parfor. 
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de Graduação (Prograd), sob a gestão da Reitora Ivete Sacramento, foi desbravadora em pensar 

a formação dos professores em exercício na Bahia. 

Em suas constantes andanças nos Campi da Universidade, localizados no interior do 

estado da Bahia, os quais ela conhecia como ninguém, com o objetivo de coordenar a 

organização dos projetos de cursos de licenciatura oferecidos pela Uneb, e posteriormente 

organizar e acompanhar os processos de reconhecimento desses cursos, identificou a 

necessidade de oferecer inicialmente a Licenciatura em Pedagogia, voltada para formação de 

professores que já exerciam a profissão, vinculados às secretarias municipais de educação, mas 

que não tinham a formação no Ensino Superior. Identificou que esses professores já atuavam 

na rede municipal de educação, mas apresentavam a formação no Magistério, assim, observou 

no contexto baiano uma carência grande de formação superior, nas licenciaturas.  

Baseada na demanda existente, respaldada na LDBEN n.º 9.394/96, elaborou o 

primeiro projeto de formação de professores para as séries iniciais do ensino fundamental em 

exercício, denominado de Rede Uneb 2000, criado em 1998, e aprovado, através da Resolução 

n.º 190/98, publicada no Diário Oficial do estado, em 27 de março, de 1998.  

O Projeto de Formação de Professores para Educação Infantil e Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental I, em exercício (Rede Uneb 2000), apresentava o objetivo de proporcionar 

a qualificação e valorização profissional, a melhoria da autoestima do professor e do próprio 

perfil educacional dos municípios baianos. Também ambicionava proporcionar a formação 

profissional em Licenciatura em Pedagogia, a dois mil (2.000) professores que já se 

encontravam em exercício, mas não tinham a formação, consequentemente contribuir com a 

melhoria na qualidade da educação dos municípios.   

Segundo a Assessora de Programas Especiais (APE), que foi uma das responsáveis 

direta pela implantação desse projeto, junto a professora Norma Neide Queiroz de Morais, que 

acompanhou esses Programas desde a implantação até o atual momento, em entrevista, relata 

que: 

No início quando íamos visitar os campis para organizarmos as visitas de 

reconhecimento de cursos, percebíamos a carência, quando fazíamos os quadros da 

região, dos municípios fomos detectando a quantidade de professores que não tinham 

a formação específica, nível superior.  Neste mesmo período veio a LDBEN, que 

exigia a formação e dava o período para que essa formação, período de 10 anos, que 

só poderia exercer à docência quem tivesse a formação, a licenciatura específica para 

atuar. Neste momento pensamos “e o problema social que iremos enfrentar”. Sim e 

outra coisa, esses municípios não tinham sujeitos graduados, licenciados para assumir 

as turmas na educação do município, ou seja, o que iam fazer? Iriam dispensar esses 

profissionais que já tinham experiência? O que seria desses profissionais? Aí, foi que 

nós pensamos em montar um projeto para oferecer o curso de graduação. Naquele 

momento só pensamos em Licenciatura em Pedagogia, então quando falamos no 
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Projeto Rede Uneb 2000, foi apenas o curso de Pedagogia, porque ainda hoje 

vinculam a todos os cursos, mas não, pensamos só em Pedagogia porque era o básico 

para atender ao interior da Bahia. Naquele momento nem pensamos em Salvador, 

primeiro achando que todos os professores que atuavam na capital já tivessem 

graduação, e segundo porque estávamos olhando a carência, pelo trabalho que já 

vínhamos desenvolvendo e já havíamos feito o levantamento da necessidade (Ester). 

E assim nasceu o Projeto Rede Uneb 2000. Inseriu-se na categoria dos Projetos 

Acadêmicos Especiais, vinculados à Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), ofereceu 

inicialmente curso de Licenciatura em Pedagogia para professores que atuavam na rede 

municipal, na Educação Infantil e Ensino Fundamental I, a partir do levantamento da 

necessidade da formação. 

O desenvolvimento deste Programa se deu através de convênios com as prefeituras, 

por meio das Secretarias Municipais de Educação. Os momentos de firmar convênio eram 

organizados e articulados pela professora Norma Neide, participavam os prefeitos (as) e 

secretários (as) de Educação. Todos a conheciam e sabiam como ela trabalhava, a respeitavam 

e cumpriam o que foi acordado. Assim, foi oferecido o Curso de Licenciatura em Pedagogia 

para professores em exercício vinculados à rede municipal de educação em todos os territórios 

baianos.  

Nesse contexto, a Uneb, além de cumprir as exigências legais propostas pela LDBEN 

n.º 9.394/96, que prevê a graduação superior para todos os profissionais atuantes na educação, 

desenvolveu a formação do professor em exercício, e concretizou um de seus objetivos: Levar 

a interiorização do Ensino Superior, laico, gratuito e de qualidade, às mais distantes regiões. 

Segundo a Assessora de Programas Especiais: 

Aí começamos a oferecer, através do Projeto de Formação de Professores Rede Uneb 

2000, mas dois mil, não foi o ano de implementação, nós começamos em 1998, dois 

mil era a previsão de professores que pretendíamos formar naquela época, 

desejávamos graduar, qualificar dois mil professores em exercício. E ai oferecemos a 

primeira turma, e ao todo foram nove etapas,  no início, oferecemos o convênio para 

as prefeituras interessadas, mas a partir do oferecimento da primeira etapa, as demais 

prefeituras começaram a nos procurar para ofertar turmas, ou seja os secretários e 

prefeitos na época, ao tomarem conhecimento da formação, da proposta de graduação, 

procuraram a Reitora Ivete Sacramento, à época, para firmarem convênio com a Uneb, 

para realizar a formação de seus professores pela Uneb (Ester). 

A Uneb foi pioneira no estado da Bahia a oferecer o Curso de Licenciatura em 

Pedagogia para professores em exercício da Bahia, atendendo a legislação e a demanda dos 

municípios. O Programa iniciou em 1998, de forma presencial, com duração inicialmente de 

dois anos, pois era intensivo, funcionava inclusive nas férias docentes no mês de janeiro nos 

dois turnos (matutino e vespertino), depois passou a ser de três anos, seguindo o calendário da 

Universidade.  
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A diferença fundamental entre os cursos regulares de oferta contínua oferecidos na 

Universidade e o curso de Licenciatura em Pedagogia, oferecido pela Rede Uneb 2000, é a 

proposta pedagógica direcionada ao profissional que já se encontra inserido nos espaços da 

educação, tem a experiência e ministra aulas da Educação Infantil ao quinto ano da educação 

básica, assim estabelecia que o componente de Fundamentos da Práxis Pedagógica/Estágio 

Curricular Supervisionado, que iniciava desde o primeiro semestre até o sétimo semestre (final 

do curso), ou seja, acontecia no decorrer de todo o curso, como forma de garantir a 

indissociabilidade entre a teoria e a prática. Nesses componentes, os alunos liam, analisavam, 

refletiam as questões epistemológicas, teóricas e metodológicas e retornavam às respectivas 

salas de aula para vivenciar o que tinham estudado na teoria ou traziam a prática para analisar, 

fundamentando-as. 

No momento do estágio, das visitas in loco, o professor formador ia à escola, visitava 

o professor acadêmico ministrando aula, em sua sala, realizava as observações, compreendia as 

dificuldades dos alunos acadêmicos em fazer a  transformação deliberativa da teoria para prática 

e retornava aos encontros para  analisar, refletir e avaliar  junto com os professores acadêmicos, 

como estava se concretizando a prática educativa, quais as dificuldades, as fragilidades e as 

potencialidades, como poderiam avançar juntos, de que forma resolveriam as dificuldades 

encontradas. Constituíam-se momentos ricos de reflexão/ação/reflexão, não só para professores 

acadêmicos, mas também para os formadores, momentos de construção de aprendizagens e 

ressignificação da prática pedagógica desses profissionais. 

Esses cursos funcionaram, considerando que: 

Aquela época fazíamos a formação dos professores formadores, para conhecer como 

era organizado o Programa, de que forma funcionava, a relação interdisciplinar do 

curso, enfim formávamos os formadores, acompanhávamos como os cursos estavam 

acontecendo e a cada final de semestre realizávamos os seminários de avaliação, para 

que no próximo semestre já fosse melhor e não incorrêssemos nos mesmos erros. Os 

seminários eram de preparação dos formadores, quando finalizamos a primeira etapa, 

porque os cursos aconteciam em dois anos, quando chegava no final tinha o TCC, que 

ocorriam em concomitância com as aulas, ao encerrar a primeira turma e realizar o 

seminário de avaliação com os formadores, os alunos/professores, com secretários de 

educação, e os professores de Estágio e TCC, e representantes do conselho de 

educação estadual, e sugeriram que deveriam ampliar o tempo do curso, pois a carga 

horária deles era bem pesada, uma vez que eles continuavam em sala de aula, e que o 

TCC ficariam em um semestre só para escreverem, sem nenhum outro componente, 

pois eles deveriam ter tempo de pesquisar e escrever,  eles afirmavam que tinham 

muito o que contribuir com suas pesquisas. O Conselho estadual também, que não 

poderia mais nenhum curso de nível superior integralizar um curso com menos de 

dois anos e meio. O curso da Rede Uneb 2000, era intensivo, não tinha férias, no 

período de férias letivas(janeiro/fevereiro), é que a gente intensifica ainda mais nossas 

aulas, as atividades de seminários temáticos, oficinas, e aulas, porque contávamos 

com a disponibilidade maior dos professores formadores e dos professores 

acadêmicos (que era como nós chamávamos os alunos da graduação). E ai foi 
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passando por transformações, à medida que íamos avaliando, íamos transformando, 

melhorando, fomos aprendendo com nossos erros, era tudo novo, a questão do estágio, 

criamos uma comissão para acompanhar o estágio, que era novo formato, iniciava 

desde o primeiro semestre e debatia a prática do professor, a questão inicialmente da 

disciplina História e Cultura Afro, que era realizado por Seminário Temático, 

tínhamos uma comissão formada pelo Professor W. M., pela professora C. , que 

fomentavam construíram o projeto do seminário e ministravam o seminário. Tudo isso 

foi construção, foram sementes que fomos plantando, até que o seminário, se 

transformou em componente curricular, aí neste momento já tínhamos professores 

com formação e que desejavam ministrar o componente na Rede Uneb, tínhamos 

professores com mestrado e doutorado na área e se jogavam de cabeça na experiência 

de trabalhar diretamente com os professores em exercício, discutindo a escola, o chão 

da escola como dizemos, pela experiência e a aproximação da Universidade com a 

educação dos municípios (Ester). 

Ou seja, a Assessora de Programas Especiais nos conta um pouco da história, da peleja 

diária de implementação do projeto, nos relata o caminho trilhado por esta Universidade para 

concretizar a formação desses professores. Nesse contexto, percebemos que a instituição não 

foi apenas pioneira ao implementar e planejar o Programa, mas a todo o tempo se avaliava e 

ouvia todos os envolvidos: Universidade, professores formadores, secretarias de educação, 

professores acadêmicos, enfim todos avaliavam e se comprometiam com o Programa.  

A partir das avaliações realizadas, o Programa ia se transformando, melhorando e 

ganhando visibilidade nas redes estadual e municipal de educação da Bahia, e juntos, 

principalmente com professores da educação básica que queriam cursar a Licenciatura em 

Pedagogia, a tão sonhada formação no nível superior. 

Segundo dados da universidade, o Programa Rede Uneb 2000, conseguiu atingir 149 

municípios, 173, 14.760 alunos matriculados e 13.622 alunos concluintes, conseguindo um 

índice de evasão de 9,63% conforme dados a seguir: 

 

Tabela 07 - Dados do Programa Rede Uneb 2000 

Etapas Início Convêni

o/ 

municípi

o 

Candida

to/ 

inscrito 

Vagas Aluno/matri

culado 

Concluintes % de 

concluin

te 

1ª Dezembro/1998 21/21 3.824 2.050 2.017 1.920 95,19 % 

2ª Junho/1999 16/22 3.246 1.600 1.611 1.526 94,72% 

3ª Abril/2000 20/23 4.945 2.000 2.068 1.878 90,81% 

4ª Setembro/2002 35/40 10.800 3.500 3.455 3.225 93,34% 

5ª Junho/2003 18/27 4.446 2.050 2.095 1.892 90,31% 

6ª Julho/2004 06/07 1.468 800 672 623 92,70% 

7ª Fevereiro/2006 17/16 2.541 1.600 1.447 1.302 89,97% 

8ª Dezembro/2006 11/11 1.190 1.100 937 857 91,46% 

9ª Setembro/2007 05/06 642 500 458 399 87,11% 

 

Total 

  

149/173 

 

28.157 

 

15.200 

 

14.760 

 

13.622 

 

91,37% 

Fonte: Uneb, 2018. 
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Um número extremamente expressivo e importante, uma vez que formou professores 

com vínculo efetivo nos municípios, que já atuavam, mas que ainda não tinham a formação em 

Licenciatura em Pedagogia, não atendiam a legislação, mas principalmente a Universidade 

pode se aproximar do contexto da educação básica, do chão da escola, contribuir com a 

formação do professor, e contribuir com o processo de ensino e aprendizagem dos alunos da 

educação básica. 

Percebemos a extensão do Programa em números de municípios, turmas e alunos 

envolvidos, e principalmente o índice de concluintes superar os 90%, o índice de evasão/e ou 

abandono ser inferior a 10%. Mas para além dos números, verificamos a demanda por formação 

na Bahia, o número de candidatos inscritos foi bem maior que o número de vagas, expressando 

assim, não só a necessidade da formação, mas o desejo dessas professoras e professores de 

participar do Programa, cursar uma faculdade, realizarem um sonho, que por vezes era 

idealizado como impossível, ou distante, e agora se mostrava uma oportunidade real. 

No entanto, observamos também que o número de prefeituras a aderir ao Programa era 

pequeno, apenas 149 prefeituras, se relacionarmos ao número de municípios que a Bahia tem.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), são 417 

municípios, isso significa que apenas 35,73% dos municípios baianos aderiram à formação de 

professores, índice muito pequeno, que talvez traduza o descaso dos governantes, em identificar 

como prejuízo e não em investimento a formação dos profissionais da educação, que por muitas 

vezes têm a formação negligenciada pelas políticas públicas e, principalmente, pelos gestores 

do  poder público. 

No entanto, foi um Programa pioneiro, serviu à época de exemplo para as demais 

Universidades baianas, que foram implementando Programas iguais, com o intuito de formar 

professores em exercício, a partir da experiência exitosa da Rede Uneb 2000. 

A partir dessa experiência, a própria Uneb, foi planejando e implementado outros 

Programas para a formação de professores em outras licenciaturas, que acolhesse os professores 

que atuavam no Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano e no Ensino Médio, como: Família 

Agrícola, Programa de Formação de Professores do Estado (Proesp) e o Programa de Formação 

de Professores dos Municípios (Prolin),  projetos de formação de professores em exercício, que 

de acordo a Assessora de Programas Especiais,  

O Programa Família Agrícola, foi uma parceria com organização não governamental, 

com o objetivo de formar os professores em exercício em outras licenciaturas, e que 

atuavam na educação do campo, por isso era modular. Os Polos de formação ficavam 

na região de Caetité, Alagoinhas e Catu. Inicialmente a cede era no município de 
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Riacho de Santana, foi uma experiência maravilhosa, principalmente para os 

professores que atuavam com estágio, o convenio foi por parte da Universidade, que 

ficou responsável pela parte acadêmica{...}. Neste momento tivemos que ampliar o 

projeto, na Rede Uneb, pois só oferecíamos Licenciatura em Pedagogia e no Projeto 

Família Agrícola ampliamos para Licenciatura em Letras, Geografia, Matemática, 

História e Ciências Biológicas. Então foi um outro programa, um outro projeto, uma 

outra proposta, que se ampliava, e que implicava a construção de laboratórios. Então 

o que aconteceu, no primeiro ano a grade comum a todos os cursos e quando 

chegamos no segundo ano uma parte ficou da área de humanas, ficou concentrada no 

polo de Riacho de Santana com apoio de Caetité, Jacobina, Guanambi. Porque em 

Jacobina tinha o curso de Licenciatura em História regular e assim davam suporte. E 

Licenciatura em Biologia e Matemática veio funcionar em Catu, para ficar mais 

próximo do Polo de Alagoinhas, para ter suporte, pois lá tem o curso de matemática 

(Ester).  

Nesse contexto, com o sucesso da experiência de oferecer a Licenciatura em 

Pedagogia, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SAEEB), e as secretarias municipais 

de Educação dos municípios procuram a Uneb, buscando ampliar para as demais licenciaturas, 

para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio.  

Para atender a demanda, a Universidade iniciou com o Projeto Família Agrícola, com 

o objetivo de formar professores em exercício em outras licenciaturas, e que atuavam na 

educação do campo, sendo oferecido de forma modular. Foram cinco turmas, com a 

participação de 37 municípios, conforme dados a seguir: 

 

Tabela 08 - Dados do Programa Família Agrícola 

Programa Início Convênios 

/municípios 

Candidatos 

inscritos 

Vagas Alunos 

matriculados 

Concluintes % de 

concluintes 

Família 

agrícola 

2001 1/37 300 250 200 200 100 

Fonte: Uneb/2018. 

 

O Programa Família Agrícola, atendeu a uma necessidade da educação do campo. 

Participaram 31 municípios, com um dado que nos chamou a atenção, não houve evasão, 100% 

dos professores concluíram sua formação. 

Depois da Família Agrícola, deu-se início a ampliação dos Programas, para atender às 

necessidades dos municípios em formar os professores que atuavam no Ensino Fundamental II 

e Ensino Médio, na sede dos municípios, ou em polos, localizados em campus do interior. 

Funcionavam no próprio município, facilitando o acesso e permanência dos profissionais à 

formação.  

A partir daí, deu-se a implementação do Programa de Formação de Professores do 

Estado (Proesp), o Programa de Formação de Professores dos Municípios (Prolim) em 2004, 

tomando como exemplo de sucesso o Programa Rede Uneb 2000.  
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O Prolin e o Proesp foram oferecidos no mesmo formato, também apresentaram o 

mesmo objetivo: Formar professores nos cursos de Licenciatura em Letras, Matemática, 

Geografia, História e Ciências Biológicas, que atuavam na educação básica, no Ensino 

Fundamental II ou Ensino Médio. Sendo que no Proesp, o convênio foi firmado com a 

Secretaria de Educação do Estado e no Prolin, o convênio foi firmado com as secretarias 

municipais de Educação. Na época, os municípios também ofereciam o Ensino Fundamental 

II, pois ainda não havia acontecido o processo de municipalização. 

A Uneb celebrou convênio entre a SAEEB, com a interveniência do Instituto Anísio 

Teixeira (IAT)7, responsável por desenvolver formação de professores na Bahia. Por meio do 

convênio estabelecido, desenvolveram cursos de graduação para professores que atuavam na 

rede estadual de Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries e no Ensino Médio, que não continham 

Licenciatura em sua área de atuação. Apresentava como princípio proporcionar não só a 

formação profissional, como também contribuir com a melhoria do ensino público e na 

participação do corpo docente da Uneb nas políticas públicas de melhoria do padrão 

educacional do Estado. 

Os cursos oferecidos pelo Programa Proesp e pelo Prolin, também atenderam a 

demanda da formação. Foram realizados de forma presencial, estabelecendo como critério que 

os professores estivessem no pleno exercício da docência na área do curso de licenciatura em 

que iriam cursar, além de ser aprovados em processo seletivo específico, coordenado pela Uneb. 

Segundo informações da Universidade: 

Inicialmente, este Programa Proesp foi estruturado com a participação de 205 

municípios, ficando assim caracterizada a sua 1ª ETAPA em 2004, contou com a 

participação de 70 municípios. A 2ª ETAPA, iniciada em 2005, contou com a 

participação de 47 municípios e a 3ª ETAPA, iniciada em 2009 contou com a 

participação de 88 municípios. Foram oferecidos cursos de Licenciatura em Letras, 

Letras com Inglês, História, Geografia, Matemática, Biologia, Física, Química, 

Educação Física e Artes, distribuídos em vários Departamentos da Uneb (UNEB, 

2019).  

O Programa Prolim realizou apenas uma etapa, com a participação de quatro 

municípios, porque logo em seguida, em 2009, veio a implantação do Programa Parfor, 

conforme dados a seguir: 

 

 

                                                           
7 O Instituto Anísio Teixeira (IAT), órgão em regime especial de administração direta da Secretaria Estadual da 

Educação da Bahia, com base no Regimento (Lei n.º 8.970/94) tem por finalidade planejar e coordenar estudos e 

projetos referentes a ensino, pesquisa, experimentações educacionais e qualificação de recursos humanos na área 

de educação. 
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Tabela 09 - Dados do programa Prolin 

Fonte: Uneb/2018. 

 

Observamos a demanda pela formação, pois apesar de oferecer apenas 500 vagas, 

apresentou demanda de 1.455 inscritos, praticamente o triplo das vagas oferecidas. E desses 

que cursaram, conteve 10% de evasão, o que chega a ser menos que a média. Não houve a 

continuidade desses programas porque na época houve a municipalização, os municípios 

passam a não oferecer o Ensino Fundamental II, ficando a responsabilidade para o estado. E 

neste mesmo período, há a implantação do Parfor. 

Já o Programa Proesp, foi realizado em três etapas, conforme dados abaixo: 

 

Tabela 10 - Dados do Programa Proesp 

Proesp Início Convênios/

municípios 

Candidato

s inscritos 

Vaga

s 

Alunos 

matriculados 

Concluint

es 

% de 

concluintes 

 Janeiro/2004 01/70 1.349 850 816 703 86,15 

 Janeiro/2005 01/47 451 300 297 258 86,87 

 Janeiro/2009 01/88 610 700 614 437 71,17 

TOTAL  03/205 2.410 1.850 1.727 1.398 81,40 

Fonte: Uneb/2018. 

 

 

Juntando os Programas Proesp e Prolin, a Uneb, firmou sete convênios, envolvendo 

209 municípios, com 2.223 alunos matriculados e com mil, 1.771 concluintes. Esses dados 

revelaram a extensão do Programa, a demanda pela formação e principalmente o tanto que 

ainda teria que ser feito, pois o número de inscritos era sempre bem maior que o número de 

vagas. Existia naquele momento uma defasagem grande de formação de professores na Bahia. 

Mas também não podemos deixar de registrar que o Programa apresentou 18,60% de 

evasão, que é um número relativamente alto, justificada pelo Relatório do Parfor (2013), que a 

média nacional é de 16,53%, segundo o relatório, essa média é a tendência dos cursos regulares, 

no entanto, traz que:  

No Parfor, os índices de evasão estão particularmente associados a inexistência de 

apoio aos docentes em formação. A maioria desses docentes utilizam seu tempo livre 

(férias, feriados e fins de semana) para realizar o curso e necessitam se deslocar para 

as localidades onde as atividades acadêmicas são desenvolvidas, no entanto, com 

poucas exceções, não recebem qualquer tipo de apoio das redes as quais estão 

vinculados (CAPES, 2013, p. 45). 

Program

a 

Início Convênios 

/município

s 

Candidatos 

inscritos 

Vagas Alunos 

matriculado

s 

Concluintes % de 

concluinte

s 

Prolin 2007/2008 4/4 1.455 500 496 373 90,40 
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Ou seja, mesmo essas dificuldades sendo identificadas e apontada no relatório Capes 

2009 a 2013, não consta nenhuma ação, para sanar ou diminuir esses índices, dando condições 

de permanência a esses profissionais. 

Ao longo desses dez anos, a oferta desses Programas: Rede Uneb 2000, Família 

Agrícola, Proesp e Prolin contemplou todas as regiões do estado da Bahia, em parceria com os 

poderes públicos municipal, estadual e federal. Graduou 15.593 professores em exercício nos 

cursos de Licenciaturas em: Pedagogia, Matemática, Biologia, História, Geografia e Letras, 

quando finalizou em 2008.  

Essa formação só foi possível pelo fato de a Uneb ser uma Universidade Multicamp, 

ter 24 departamentos espalhados em todos os TI baiano, conforme já apresentado em mapa. 

Mas, principalmente, por compreender seu papel enquanto Universidade pública e gratuita, que 

se firma com os cursos de Licenciatura, tornando-a responsável pela formação de professores, 

atuantes na educação básica, que têm sua função social e sua responsabilidade ante municípios 

e estado, e investir nos Programas de formação de professores em exercício. 

 Além de estar presente em todo TI, a Universidade também contou com a 

disponibilidade, desejo, garra, com o empenho dos seus professores formadores, em abraçar 

esses programas, em se dedicar para que desse certo. Naquele momento era o desejo pelo 

desconhecido, oportunidade de conhecer grande parte dos municípios baianos, pela 

oportunidade de aproximação com a educação básica e com as escolas públicas, pois até então 

a aproximação maior se dava no momento da realização dos estágios nos cursos regulares. 

Assim, segundo relatos da Assessora de Programas Especiais, 

E tínhamos na época também os docentes da Universidade que queriam, desejavam 

trabalhar como formadores no programa, porque era um programa novo, pioneiro, 

ainda não existia formação nesse formato na Bahia, era uma experiência que todos 

queriam, porque a nível de pró labore não era alto, não se ganhava muito e era tudo 

bem organizado, bem controlado, por carga horaria dada mensal, de acordo ao que 

ministrava (Ester). 

Foi um Programa que além de proporcionar maior aproximação com a educação 

básica, se constituiu um espaço de grandes aprendizagens e transformação significativas, para 

a Uneb e para seus docentes, que atuaram como professores formadores. Na época, tiveram a 

experiência de conhecer o interior do estado da Bahia, ministrando seus componentes 

curriculares, conhecendo o sistema municipal e estadual de educação, conhecendo o chão de 

cada escola, seus gestores, professores e funcionários, conhecendo os alunos e as comunidades 

ao entorno das escolas. Com a experiência desses programas especiais de formação, a 
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Universidade começa também a rediscutir suas licenciaturas e redimensionar seus projetos, 

reconhecendo o contexto das escolas, e da educação onde vão atuar seus alunos.  

Momento ímpar para a Universidade conhecer, analisar, debater e se reconstruir, 

considerando: O que queria? Qual formação iria desenvolver? Para quem? E como? 

Andamentos de muitas inquietações sobre o que sociedade baiana ambicionava. Não só 

discutiam os cursos de licenciaturas, mas principalmente como iria contribuir com a formação 

de professores, com a educação baiana, com a sociedade. Momento rico para conhecer como 

funcionavam os sistemas municipal e estadual de educação, suas singularidades, suas 

fragilidades e potencialidades, principalmente para contribuir com a formação dos professores, 

coordenadores e gestores. 

Em 2007, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, esteve na Bahia, no IAT, 

para apresentar aos prefeitos e secretários de educação baianos, dois projetos: O de transporte 

escolar e o Projeto de Formação de Professores em Exercício do MEC, só que este seria 

oferecido na modalidade Educação a Distância (EAD).  

Neste evento a professora Norma Neide Queiroz de Morais estava presente, como 

convidada, representando a Uneb, e segundo a Assessora de Programas Especiais, nos narrou 

que: 

Quando o Ministro de Educação, na época, veio a Bahia, para o centro de convenções 

para ter um encontro com os prefeitos e secretários de educação, pois ele iria 

apresentar o programa para o transporte escolar, e para formação de professores. Neste 

momento ele (Ministro) apresentou e a formação de professores seria EAD, pela 

proposta que ele apresentou. Quando o Ministro apresentou o projeto, a professora 

Norma se posicionou e o disse que: “ não acreditava ainda que o Brasil estava 

preparado para formar professores a distância”, e neste momento relatou a experiência 

da Rede Uneb 2000, Família Agrícola, Proesp e Prolin, que eram presencial e 

tínhamos a experiência de realizar de forma modular, mas sempre presencial. Neste 

momento, quando os prefeitos ouviram e já conheciam os projetos da Uneb, quiseram 

que fosse pela Uneb e assim, o Iat, formulou a adesão das prefeituras e depois reuniu 

as Universidades estaduais para oferecer os cursos. Depois o Ministério de Educação, 

implementou o Programa Plataforma Freire, tomando como modelo o programa da 

Uneb, e modificou a proposta inicial de ser EAD e passou a ser presencial ou 

semipresencial. Nesta fase ouve algumas reuniões em Brasília com a professora 

Norma Neide e a equipe do MEC, para se discutir o programa e a aprovação ou não 

da proposta do Parfor. Posteriormente foi aprovado (Ester).  

Neste contexto, Norma Neide foi a Brasília, se reuniu várias vezes com a equipe do 

Ministério da Educação, apresentou a experiência da Uneb, e deu sua contribuição, não só na 

formação de professores em exercício da Bahia. A experiência dela também foi de grande 

contribuição no pensar e planejar a proposta do Programa de Formação de Professores da 

Educação Básica (Parfor) em rede nacional.  
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Pensar que um projeto pioneiro, de formação de professores em exercício, no âmbito 

da Uneb, viesse dez anos depois, ser uma experiência reconhecida pelo MEC, servir como um 

exemplo e modelo para todo o país foi de relevância para a Universidade, mas foi também o 

reconhecimento do trabalho da professora Norma Neide de Morais Queiroz, a frente da Uneb, 

realizado com responsabilidade social, com dignidade pelos profissionais da educação, com a 

escola, com o aluno, com a sociedade. 

A professora Norma Neide, à época, em entrevista publicada em 22/07/2015, no site 

da Uneb, avaliou esse momento histórico da universidade, com a formação de professores: 

 

Se nós não fôssemos pra esses lugares, eles não tinham condições de vir para cá 

estudar. [...] Então você vê o crescimento, porque os alunos ajudam a crescer o 

município e quando você tem um desenvolvimento melhor, muito melhor para o 

município... 

E baseado na Rede Uneb foi que os prefeitos e o próprio Estado, quando viu a Rede 

Uneb, aí pediu para eu fazer um curso, pago pelo Estado, de Letras, Geografia, 

História… porque física e química não existiam no interior. Física, química, tudo isso 

eu fiz, e chamou Proesp, foi pago pelo governo. Foi o Município que pagava, 

geografia, história, letras, essas coisas, física, química [...] eu me lembro, Ave Maria. 

Olha, tinha municípios que nunca tiveram a história do município. A partir da Rede 

Uneb é que foi construído a história do município (Norma Neide Queiroz de Morais, 

2015). 

 

Norma Neide apontou como a maior conquista: 

As maiores conquistas é ver os alunos se formarem, e a gente ver o crescimento do 

aluno e do município, isso é pra mim uma maravilha. Eu vejo hoje aluno fazendo 

doutorado, que antes não podia fazer… E às vezes… muita dissertação de mestrado 

avaliando a Rede Uneb, eles falam sobre a Rede Uneb, sobre a parte da Rede Uneb, o 

que eles fizeram de pesquisa…que a extensão era muito boa, os seminários 

temáticos… Ave Maria, uma maravilha isso, isso era muito bom (Norma Neide 

Queiroz de Morais, 2015). 

Sim, foi e tem sido uma conquista e satisfação ver os alunos, professores formados e 

atuando em seu contexto. Identificar que está contribuindo com a formação desses 

profissionais. Essa também foi uma conquista desses projetos, formar profissionais e ver que 

continuam seu caminho de formação. Ver que muitos continuam investindo na formação 

continuada, cursando especialização, mestrado e doutorado. E constatamos que alguns desses 

profissionais, formados pelos programas especiais da Universidade, hoje são professores 

efetivos na mesma Universidade. 

Avaliando esse contexto, percebemos o quanto foram e continuam sendo importantes 

todos esses programas de formação de professores desenvolvidos pela Universidade, que 

entraram em lugares nunca imaginados, formaram professores com ética, respeito e qualidade, 

fazendo com que a Universidade se aproximasse da educação básica, dos lócus de atuação do 
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professor, conhecendo o contexto e realidade da educação básica, contribuindo para a qualidade 

da educação na Bahia. 

 

4.1.1 A parceria na formação de professores em exercício entre a Uneb e o Parfor 

 

No ano de 2008, iniciaram as discussões e planejamento da implantação do projeto: 

Planejamento Estratégico de Formação Inicial de Professores do Estado da Bahia, via Parfor. 

Na época, o estado da Bahia ainda apresentava um contexto que, segundo o Educasenso (Inep, 

2007), encabeçava a lista de estados com o maior percentual de docentes ocupando funções 

sem a formação adequada, 78,8%.  

Já o relatório da Capes (2008), apontava que, do total de 152.648 professores em 

exercício na Bahia, apenas 51.531 tinham o nível superior. Seria, então o quantitativo de 

101.117 professores que necessitavam de acesso à formação inicial. Embora o Plano Estratégico 

Baiano, tenha indicado um número bem menor, apresentando que 66.000, não tinham a 

formação para atuar na função docente. 

Considerando esse contexto, o Programa Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica foi implementado na Bahia, em parceria com as universidades federais: 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Federal do Recôncavo (UFRC), e com 

parceria com as universidades estaduais: Universidade do Estado da Bahia (Uneb), 

Universidade Estadual do Sudoeste Baiano (Uesb), Universidade Estadual de Santa Cruz 

(Uesc) e Universidade do Estadual de Feira de Santana (UEFS). De acordo com os dados do 

Relatório de Cursos em Andamento Capes (2013), na Bahia, tivemos a oferta inicialmente de 

193 turmas assim distribuídas: 

 

Gráfico 10 - Número de turmas Parfor por Universidade no Estado da Bahia 

 
Fonte: A autora,2019. 
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Na leitura dos dados, identificamos que a Uneb, ofereceu o maior número de turmas, 

117, como também assinala a discrepância entre o número de turmas oferecidas pela Uneb e 

pelas demais Uuniversidades na Bahia, talvez por ser multicamp. A concepção de multicampia 

refere-se à presença da universidade em diversas regiões, para Santos (2000, p. 66), 

A Uneb é uma Universidade multicampi [...]. A lei 7.176, de 10.09.97 e o Decreto 

Governamental nº 7.223, de 20.01.98 tratam de sua estrutura, tendo como base 

Departamentos Acadêmicos. [...] os Departamentos, além da função precípua de 

promover as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, exercem funções 

administrativas, sendo unidades Gestoras, com descentralização orçamentária e 

financeira.  

Sendo composta de 24 Campi, com 29 departamentos, desenvolvendo o tripé da 

Universidade que é o ensino, extensão e a pesquisa, consegue atingir o número maior de 

territórios na Bahia, e o maior número de inscritos, de turmas oferecidas, pela proximidade aos 

municípios e por já ter um trabalho reconhecido de formação de professores em exercício, desde 

1998, assim há mais de dez anos apresentava experiência anterior da Rede Uneb 2000, Prolin, 

Proesp.  

A Universidade amparou-se na experiência adquirida para a operacionalização dos 

cursos de graduação, 1º Licenciatura, para implementar os cursos nos seus 24 campi e nos 29 

departamentos em parceria com os municípios e o estado. No período, também já havia 

construído uma aproximação com todos os TI da Bahia, com seus municípios, tendo seu 

trabalho reconhecido e respeitado. 

A implantação dos cursos do Parfor/Uneb se deu em 2008, obedecendo às 

necessidades da demanda por formação profissional do cidadão e por consequência o 

desenvolvimento do contexto no qual ele se insere, fortalecendo o papel de ampliar e 

democratizar o acesso à educação superior no estado da Bahia. 

Sua implantação ocorreu com a elaboração do Planejamento Estratégico de Formação 

Inicial de Professores do Estado da Bahia, que na época apresentou um quantitativo de 50.000 

professores sem formação inicial, em nível de licenciatura, atuando no magistério da educação 

básica, mesmo após os doze anos de implementação da LDBEN n.º 9394/96 e dez anos de 

Programas de formação de professores em exercício na Bahia. 

Nesse contexto, a Universidade amparou-se para a operacionalização dos cursos de 

graduação na primeira Licenciatura, nas áreas de: Pedagogia, Artes, Biologia, Educação Física, 

Física, Geografia, História, Letras, Informática, Matemática, Química e Sociologia.  

O curso de Licenciatura em Pedagogia foi construído na forma presencial, realizado 

nos municípios conveniados ao Programa e aconteceram no turno noturno, uma vez que na sua 
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maioria, os professores trabalhavam 40 horas/semanais (matutino e vespertino), com duração 

de quatro anos. As prefeituras disponibilizaram os espaços da sala de aula, biblioteca e 

laboratório de informática, transporte escolar para os professores acadêmicos e o transporte 

para o professor formador para chegar aos municípios, ministrar as aulas e realizar as visitas de 

estágio. 

As demais licenciaturas (Geografia, Letras, História, Artes, Educação Física, 

Matemática, Artes, Biologia) tiveram a duração de quatro anos, na modalidade modular. As 

aulas aconteceram durante uma semana por mês (de segunda a sábado), nos turnos matutino e 

vespertino, de forma intensiva em janeiro que seria o mês de férias dos professores. Na sua 

grande maioria, as aulas aconteceram nos departamentos da Universidade, ou em escolas 

cedidas pelo Estado. 

Esta universidade caminha no sentido de amparar os cidadãos a superar as 

vulnerabilidades e riscos sociais, como também para expressão de suas potencialidades e 

desejos, reconhecendo as identidades sociais, promovendo ações de integração e de 

qualificação profissional, criando espaços e oportunidades de reconhecimento para o exercício 

da cidadania.  

Para os professores que já atuavam no contexto educacional, sem a formação exigida, 

esta foi e continua sendo uma oportunidade concreta de realização da aspiração pessoal e 

profissional tão desejada por todos, mas principalmente a oportunidade de formação 

profissional no nível superior, oportunidade de crescimento profissional. Para esses sujeitos, 

foi o primeiro passo de uma grande jornada, iniciando com a aprovação no processo seletivo e 

ingresso no curso. Segundo Feldmann (2008, p. 177), 

As investigações recentes sobre formações de professores apontam a necessidade de 

se tomar a prática pedagógica como fonte do conhecimento sobre os problemas 

educacionais, ao mesmo tempo em que se evidencia a inadequação do modelo da 

racionalidade técnica para dar respostas as dificuldades e angústias vivenciadas na 

ação concreta desses profissionais.  

Esse foi o grande diferencial do Parfor, parte da prática pedagógica desse professor, 

contextualiza a teoria, analisa, reflete e constrói novos conhecimentos e novas práticas. Trouxe 

para o debate experiências, vivências desses profissionais e analisou a luz dos aportes teóricos. 

Noffs e Anjos (2017, p. 108) corroboram, trazendo que: 

[...] Todos os alunos já são professores da rede pública, possuem experiências em 

sala de aula. Buscam a fundamentação teórica que embase sua prática, ao mesmo 

tempo que sentem a necessidade de que o curso relacione-se com a escola real, aquela 

onde eles trabalham todos os dias e requer transformações.  
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Nesse contexto, observamos que o Parfor tem sido uma oportunidade da Universidade, 

se relacionar com a escola real, o cotidiano escolar, o chão da escola, com todas as suas 

especificidades, complexidade, seus contrastes sociais, políticos e pedagógicos. A aproximação 

com a educação básica requer transformações possíveis, necessárias. De acordo com Feldmann 

(2017, p. 36), 

O Parfor, se mostra como uma possibilidade de mudança na busca de paradigmas nos 

processos formativos que fortaleçam e restituam a identidade profissional dos 

professores, bem como se apresenta para as instituições formadoras o ressignificado 

da complexa relação entre teoria e prática na construção do conhecimento. 

O Parfor possibilitou mudança não só na formação de professores, mas também para 

as Universidades, de ressignificar a forma de pensar e elaborar seus cursos de formação, de 

repensar a relação entre a teoria e prática e reconhecer o professor como um construtor de 

conhecimentos, aproximando-se da educação básica, campo de atuação do profissional que vem 

formando. 

A Parfor/Uneb, atendeu todos os Territórios de Identidade da Bahia, de acordo com os 

dados fornecidos pela coordenação geral do Parfor, os cursos de Licenciatura foram ofertados 

em 97 municípios. Os Cursos de Licenciatura oferecidos, assim como o número de turmas e 

alunos que participaram, seguem: 

 

Tabela 11 - Dados do Programa Parfor de 2010 a 2019 na Uneb 

CURSOS 

OFERTADOS 

NÚMERO DE 

TURMAS 

CONCLUÍDAS 

NÚMERO DE 

ALUNOS 

MATRICULADOS 

NÚMERO DE 

CONCLUINTES 

ÍNDICE DE 

EVASÃO 

Matemática  15 662 342 49,44% 

Pedagogia  127 5.101 3.312 36,08% 

Geografia  10 410 186 45,36% 

História  16 779 440 44,42% 

Educação física  16 728 389 47,57% 

Letras  33 752 332 44,15% 

Letras inglês  0 16 0 100% 

Biologia  11 526 273 49% 

Artes  10 467 164 65% 

Sociologia  7 194 111 33,79% 

Computação  3 84 34 60,53% 

Química  1 16 10 47% 

TOTAL 249 9.315 6.013 36,45% 

Fonte: A autora/ Coordenação Parfor/Uneb, 2019. 
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Observamos que o número de turmas e alunos matriculados foi bem expressivo, 249 

turmas, demostrando demanda e interesse pela formação, mas principalmente a necessidade do 

curso superior, da universidade chegar aos mais distantes locais desse nosso país. No entanto, 

consideramos que não basta dar acesso ao Ensino Superior, é necessário que se tenha políticas 

de permanência desse profissional na sua área de formação. O índice de evasão se apresentou 

muito alto, maior que a média que aparece nos relatórios da Capes, que é de 16%. Nesses dados, 

a média de evasão é igual ou maior que 40%, correspondendo a quase metade dos professores 

que se matricularam e não conseguiram concluir o curso. 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia, que é nosso objeto de pesquisa, foi oferecido 

em 93 municípios baianos, totalizando 127 turmas, 5.101 alunos matriculados e 3.312 

concluintes. 

 

Tabela 12 - Dados do curso de Licenciatura em Pedagogia Parfor/Uneb 

CURSO  

NÚMERO DE 

TURMAS 

CONCLUÍDAS 

NÚMERO DE 

ALUNOS 

MATRICULADOS 

NÚMERO DE 

CONCLUINTES 

 

ÍNDICE DE EVASÃO 

Pedagogia 127 5.101 3.312 

 

 

36,07% 

Fonte: A autora/ Coordenação Parfor/Uneb, 2019. 

 

 

Os dados nos mostram, o número de turmas expressivo de 127 turmas, com mais de 

5.101 alunos matriculados e 3.312 concluintes, apresentando um índice de 36,07% de evasão, 

considerado alto.  

A Uneb, implantou na Bahia nesses dez anos: 376 turmas do Parfor, com 14.416 

professores matriculados e 9.315 professores concluintes, com índice de 46% de evasão. Esses 

dados nos chamam bastante a atenção, pelo número de turmas, alunos matriculados e 

concluintes, mas também pela porcentagem de evasão. Por estes dados, identificamos que 

grande parte dos professores acadêmicos não conseguiram concluir o curso, ficaram ao longo 

do caminho. Esses dados corroboram as pesquisas realizadas a respeito do Programa, e que já 

pontuamos nesse trabalho, que abordam a evasão dos professores no Programa. Identificamos 

que todos os estados apresentaram números expressivos de evasão, de não permanência. No 

entanto, nos relatórios, não aparecem aspectos que retratam a preocupação com a evasão, ou 

ações para resolver essa questão. 

Compreendemos que, se por um lado, a Universidade chega até esses locais, por 

muitas vezes tão longínquos, ainda se faz importante a implementação dos cursos de formação 
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para o profissional em exercício, no entanto, também se faz necessário que lhe dê condições de 

permanência, de concluir a formação.  

Não basta implantar, sem oferecer políticas que deem condições para o profissional 

permanecer. Autores como Sousa (2014), Souza (2017), Susin (2015) e Marques (2016), 

pontuam esses aspectos como fragilidades do Programa. Segundo Marques (2016), pesquisa 

realizada a respeito do acesso e permanência dos professores acadêmicos no Programa Parfor 

apontou que os principais fatores que contribuem para a não permanência no Programa, são: a 

falta de pagamento das bolsas, assim esses professores tinham que arcar com despesas de 

passagens, hospedagem, alimentação, transportes, com o seu salário, que já é considerado 

baixo. Apontou também a não liberação do professor para frequentar as aulas do Parfor, a não 

diminuição da carga horária, para estudo, a falta de apoio por parte das secretarias municipal 

e/ou estadual de educação. Segundo Marques (2016, p. 67), os sujeitos pesquisados apontaram 

que: 

As maiores dificuldades encontradas pelos alunos-professores estão atreladas à 

questão da infraestrutura do polo; às dificuldades financeiras para se manter no curso; 

à falta e ao atraso do material de apoio (apostilas); à presença mais efetiva da 

Coordenação Geral do Parfor e da Coordenação do Curso de Pedagogia no Município; 

à falta de apoio por parte da Secretaria Municipal de Educação; e, por último, às 

dificuldades dos cursistas em frequentar o curso fora do local de moradia e de 

trabalho. 

Nesse contexto, identificamos que embora a proposta de formação do professor em 

exercício Parfor conste com todas as questões para seu funcionamento, como pagamento de 

bolsas, disponibilização de biblioteca, material, local adequado, apoio por parte das secretarias 

estadual e municipal de educação, essas questões não têm chegado até os professores 

acadêmicos. Constam no convênio firmado entre as instituições envolvidas, mas não são 

concretizadas, o que constitui uma dificuldade para a permanências desses professores na 

formação. 

A formação de professores ainda se constitui um campo de conflitos, de política, de 

direitos. Essas dificuldades também são apontadas por Gatti (2014). Para a autora, as maiores 

dificuldades estão relacionadas à gestão do Programa e às relações com os gestores municipais 

e estadual, que assinam os convênios, se comprometem, mas que infelizmente nem todos 

cumprem a responsabilidade que assumiram, como: montar as bibliotecas, disponibilizar o 

transporte e bolsa auxílio para os professores acadêmicos, assim como o transporte para as 

visitas in loco do professor formador, as visitas de estágio, dentre outros, o que acaba por 

comprometer o programa. A partir desses dados, identificamos que dar o acesso, mas não 
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cumprir com o que foi acordado em convênio, é um dos fatores que contribuem para este índice 

tão alto de evasão/desistência. 

O que nos chamou a atenção e nos atenta é o fato que em todos os documentos e 

relatórios analisados nesta pesquisa, não há menção ou preocupação por parte da Universidade 

e dos órgãos envolvidos com esses dados. Aparecem nos relatórios da Capes, mas apenas 

apresentando que o índice de 16% de não concluintes é considerado normal, nesses relatórios 

também aparecem essas fragilidades apresentadas por Gatti (2014), pelos professores 

formadores, pelos professores acadêmicos, mas não encontramos nenhuma ação para resolver 

essas demandas do Programa, nem no âmbito da Capes e nem da universidade. 

Gatti (2014) também aponta como fragilidades no Parfor, no âmbito nacional do 

funcionamento do curso em um campus não central, dificultando o acesso e a atuação da 

coordenação; a inexistência de um sistema acadêmico que gerenciasse as notas; o 

desconhecimento dos diretores das escolas sobre o que seja o Parfor; validação de professores 

alunos que não atuam nas disciplinas, as quais estavam fazendo a formação, e acabaram tendo 

dificuldade de acompanhar o curso; professores formadores com dificuldades de compreender 

as especificidades da turma e sobrecarregam com conteúdos e apostilas para leitura, para 

alunos-professores que às vezes trabalham 40 h/aula e em mais de uma escola. No entanto, 

essas fragilidades citadas por Gatti (2014) também são citadas por outras universidades. 

No âmbito da Uneb, os cursos de Licenciatura em Pedagogia funcionaram nos 

municípios, visando facilitar o acesso dos alunos acadêmicos, em espaços organizados pelas 

secretarias municipais de educação. Nestes espaços, contavam com a coordenação local, 

sempre vinculada à Universidade e atuando no TI, onde esses municípios se localizavam, com 

secretaria local, vinculada ao município, e todos vinculados à coordenação geral do Programa 

que ficava na administração central, com a Prograd. Embora acontecessem no município, para 

facilitar o acesso, existiam alunos que moravam na zona rural e precisavam se locomover, para 

a sede do município. 

As demais Licenciaturas funcionaram em Polos disponibilizados pela Secretaria 

Estadual de Educação ou nos Campi da Universidade, contavam com a mesma estrutura, mas 

necessitando que os professores acadêmicos se deslocassem para cursar, confirmando as 

fragilidades apontadas por Gatti (2014). 

 A gestão das secretarias de educação estadual e/ou municipal, assim como os gestores 

escolares no início, apontaram os problemas com os cursos que aconteceram de forma modular, 

pois funcionavam uma semana no mês, e assim haviam escolas que apresentavam um grande 
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número de professores que estariam afastados da escola neste período de aulas, o que 

atrapalharia o desenvolvimento das atividades na escola. Em outros polos, o curso funcionou 

nos fins de semana (sexta-feira, sábado e domingo), nos turnos matutino e vespertino, o que 

acarretou um excesso de trabalho para os alunos que não tinham nenhum dia de descanso, e 

sobrecarga de trabalho para dar conta da atuação como professor e das atividades do curso. 

Já os professores formadores, na sua maioria vinculados à Uneb, sempre participavam 

das reuniões de planejamento e avaliação, assim conheciam e compreendiam o projeto. No 

entanto, os professores formadores de outras instituições não compreendiam a especificidade 

do Programa, das turmas e principalmente dos municípios onde aconteciam a formação. Gatti 

(2014) também sinaliza essa dificuldade do professor formador em compreender o Programa, 

suas especificidades e principalmente o contexto de atuação do professor acadêmico, a 

realidade de trabalharem na sua maioria com 40 h/a e em duas ou mais escolas, e não planejar 

suas atividades considerando esse contexto, se constitui como uma fragilidade. 

Identificamos outras fragilidades, no que diz respeito ao transporte dos alunos de seus 

municípios para os departamentos onde funcionavam os cursos: o não pagamento da bolsa para 

quem estava cursando a primeira licenciatura; a indisponibilidade de transporte para os 

professores formadores realizarem as visitas in loco, dentre outros.  

Mesmo funcionando há dez anos, não identificamos ações para resolver essas 

questões, o que atrapalhou a formação desses profissionais e contribuiu para a desistência, a 

não conclusão da formação. No entanto, não temos como afirmar, pois não encontramos 

pesquisa sobre essa questão no contexto do estado da Bahia, para afirmarmos se estes fatores 

ocasionaram ou não o fato de não terem concluído curso por estes professores acadêmicos. 

Assim sendo, a implementação do Parfor configurou-se como um campo de conflitos, 

mas também de conquistas, de realizações, de formação. Levar a Universidade até os 

professores, ao cotidiano escolar, trabalhar sua formação acadêmica, política e social, 

transformar a realidade dos municípios, da educação, da comunidade, é cumprir com sua maior 

função de emancipação humana. 

Identificamos como conquistas: a aproximação da Universidade com a educação 

básica; a abrangência do Programa na Bahia; a quantidade de municípios que participaram; de 

professores formados, dentre outros. Para Noffs e Anjos (2017, p. 108), “Esse plano de 

formação, apresenta-se como uma oportunidade para que ocorra a troca entre a escola pública 

e a universidade”, oportunidade que enriqueceu muito, tanto os professores que foram formados 

pelo Programa, para a escola pública, para a Universidade e seus professores formadores.  
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O Programa, trouxe a oportunidade não apenas de aproximação entre a Universidade 

e o contexto da educação básica, mas oportunizou os professores formadores conhecer as 

demandas do cotidiano docente, conhecer a realidade das escolas, do campo de atuação do 

professor que estavam formando, do chão da escola. Oportunizou pensar a formação teórica, 

que possa fundamentar e dar subsídios para a reflexão e para a ação pedagógica nesses espaços. 

A Uneb forma professores em exercício na Bahia desde 1998, são 22 anos de atuação 

em Programas Especiais, e ao longo dessas quase três décadas. A oferta de cursos de formação 

de professores em exercício contemplou todos os TIs do estado da Bahia.  

Os programas especiais de formação de professores, oferecidos pela Uneb: Rede Uneb 

2000, Família Agrícola, Proesp, Prolin, e Parfor, em parceria com os poderes públicos 

municipal, estadual e federal já graduou mais de vinte e seis mil e trezentos e quinze (26.315) 

professores em exercício nos cursos de Licenciatura em Pedagogia, Matemática, Biologia, 

História, Geografia, Letras, Artes, Educação Física, Química, Física.  

Esses números são significativos, considerando os 417 municípios da Bahia, toda sua 

territorialidade, a distância das Universidades desses municípios e a contribuição formativa que 

a Uneb, enquanto Multicampia, vem desenvolvendo nesses espaços. 

A Universidade contribui com a formação de professores no estado da Bahia, 

implementando um sistema de educação arraigado nos problemas que desafiam o 

desenvolvimento social, produzindo conhecimento e formando profissionais da educação, que 

têm se ocupado da organização didático-pedagógica, possibilitando contemplar as 

especificidades dos Territórios de Identidade de abrangência de cada Departamento, tentando 

articular as atividades de ensino, de extensão e pesquisa. 

Entretanto, ainda há o que talvez seja o maior desafio. Além de dar oportunidade de 

acesso à formação, é preciso promover as condições da permanência e conclusão da formação. 

 

4.2 Currículo: entre o pensar e o realizar 

 

 

É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira 

que num dado momento a tua fala seja a tua prática. 

 

Paulo Freire 

 

 

Concordamos com Freire (1996) sobre a necessidade de diminuir a distância entre o 

que se diz e o que se faz, entre o planejar e o executar. Diminuir a distância entre a teoria e a 
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prática, entre a proposta, o projeto e a ação pedagógica. Ou seja, entre o pensar, o implementar 

do curso de Licenciatura em Pedagogia, a sua ação formadora.  

Fazer do seu desejo, da sua missão de formar professores, a sua ação, sua prática de 

formar professores capazes de ensinar, conscientes de sua função social, em que a teoria, 

fundamenta e estrutura sua prática. 

A Universidade do Estado da Bahia busca, na implementação dos cursos de formação 

de professores em exercício, cumprir com a sua incumbência de produção, socialização e 

aplicação do conhecimento, nas mais diversas áreas do saber, com vistas à formação do cidadão 

e ao desenvolvimento das potencialidades políticas, econômicas e sociais da comunidade 

baiana, sob a égide dos princípios da ética, da democracia e da justiça social.  

Implementa cursos de Licenciatura para formação dos professores em exercício, desde 

a década de 1990, por meio dos Programas especiais, como já foi explicitado no texto, 

considerando essas experiências exitosas, o Programa Parfor, também buscou construir os 

Projetos de Licenciaturas para cada curso, pensando as questões curriculares, caracterizando o 

contexto, identificando quem eram e onde atuavam esses sujeitos curriculares em formação.  

Enquanto Gatti et al. (2019, p. 177) pontuam preocupação em relação às políticas 

públicas para a formação de professores, que de acordo a suas pesquisas, “No âmbito das 

políticas, destacam-se as críticas de desprofissionalização, precarização e aligeiramento da 

formação, bem como a frágil articulação entre a formação inicial”, a formação de professores 

em exercício Parfor/Uneb, tentou construir uma proposta de formação inicial para os 

professores em exercício, que quebrasse com essa cultura do aligeiramento e precarização da 

formação desses profissionais. 

Pensando assim, os projetos de curso das Licenciaturas foram construídos levando em 

conta que mesmo sendo um curso de formação inicial, não estava direcionado à iniciação da 

docência, pois estes sujeitos, encontravam-se inseridos no cotidiano docente, na sala de aula, já 

exerciam sua profissão, tinham a experiência pedagógica, desenvolviam suas práticas, e 

buscavam o aprofundamento epistemológico, teórico e metodológico.  

Neste contexto, o projeto do Curso de Licenciatura em Pedagogia/Parfor, em sua 

proposta curricular constitui-se: 

Numa estrutura flexível, dinâmica e articulada, de forma a favorecer o crescimento 

intelectual do professor acadêmico, através do acolhimento de suas experiências e 

respeito às diversidades culturais manifestadas. Organizada por eixos de 

conhecimentos, esta proposta visa não somente o processo de construção e ampliação 

de conhecimentos, mas, também instigar o diálogo com a produção científica, 

oferecendo oportunidades de reinterpretação para os diversos contextos escolares de 
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atuação desses professores (Projeto do curso de licenciatura em Pedagogia, 2018, p. 

180). 

A proposta curricular do curso almejou não só criar possibilidades para identificar os 

obstáculos de ordem epistemológica, didática e metodológica, vivenciados pelos professores 

acadêmicos e estabelecer relações entre conteúdos curriculares e a realidade do cotidiano 

escolar, com o contexto histórico e social, articulando teoria e prática, mas também,  contribuir 

para o desenvolvimento intelectual e profissional desses profissionais, em qualquer uma das 

modalidades de educação que venham a atuar, em contextos escolar e não escolar. 

No entanto, identificamos, analisando o fluxograma, que os cursos seguem a mesma 

organização dos demais cursos oferecidos pela Universidade, que a proposta curricular não 

atende às necessidades formativas dos professores em exercício.  

O Curso de Licenciatura em Pedagogia/Parfor/Uneb, implementado no município de 

Gentio do Ouro/Ba, apresentou como objetivos: 

Atender à demanda da Educação Superior, nas redes municipais de Gentio do 

Ouro/Ba; Graduar docentes que atuam na Educação Infantil, nos anos/séries iniciais 

do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, visando suprir a carência de 

profissionais qualificados no campo da Pedagogia e qualificar educadores (as) no 

exercício da docência, através de conhecimento prático e teórico da área Pedagogia 

para atuarem na Educação Básica (Projeto do curso de licenciatura em Pedagogia, 

2018, p. 180). 

Ressaltamos que os objetivos são bastante simplistas, pois formar professores para 

educação básica é um ato bastante relevante. Não pensamos que seja apenas qualificar, pois em 

momento nenhum, eram desqualificados, acreditamos que o papel da Universidade, neste caso, 

é de aprofundamento teórico e metodológico, é refletir a prática pedagógica e construir 

conhecimentos que deem suporte ao professor para trabalhar os processos de ensino e de 

aprendizagem, visando formar o professor, assim contribuindo para construção das 

aprendizagens dos discentes. Segundo o projeto, a formação desenvolvida no decorrer do curso, 

pretende: 

A formação pretendida pelo curso de Pedagogia - Licenciatura enfatizar 

competências, habilidades e informações envolvendo a pluralidade de conhecimentos 

teóricos e práticos, fundamentados em princípios de interdisciplinaridade, 

contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e 

sensibilidade afetiva e estética. Para tanto, busca-se desenvolver as competências 

cognitivas, sociais, políticas e emocionais, considerando que estes profissionais 

desenvolvem atividades com pessoas de diversas faixas etárias, o que requer deles 

habilidades nestes campos (Projeto do curso de licenciatura em Pedagogia, 2018, p. 

181). 

Ou seja, busca desenvolver as competências e habilidades para a construção de 

conhecimentos que vão fazer a diferença no contexto educacional. Conhecimentos estes 
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contextualizados, interdisciplinar, históricos e sociais, que formam o educador, sem perder as 

dimensões emocionais, afetivas, cognitivas e sociais, que não se constroem de forma separada, 

mas se inter-relacionam o tempo todo, para que possam exercer a docência na Educação 

Infantil, anos iniciais (1º ao 5º ano), Educação de Jovens e Adultos e na gestão, seja em espaços 

escolar ou não escolar. 

Para a construção do Projeto de Curso de Licenciatura em Pedagogia/Parfor, buscou-

se atender à LDBEN n.º 9394/96 e a à Resolução n.º 01, de 15 de maio de 2006, que instituiu 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Licenciatura em Pedagogia, 

sua organização curricular considerou: 

Áreas de Conhecimentos, com a inserção de elementos de fundamentação essencial 

em cada área, visando promover no professor acadêmico o desenvolvimento 

intelectual e profissional, através de uma sólida formação geral, necessária para que 

ele possa superar os desafios do exercício profissional e da produção de 

conhecimentos. Valorizou-se também a articulação entre teoria e prática, levando em 

consideração o cotidiano da ação docente do professor acadêmico, demonstrada pela 

sua atuação na sala de aula, acompanhada por uma constante supervisão, discussão e 

análise (Projeto do curso de licenciatura em Pedagogia, 2018, p. 183). 

O curso de Licenciatura em Pedagogia/Parfor foi organizado em eixos, conforme 

explicitado a seguir: 

 

Quadro 01 - Eixos Formativos 

EIXOS HORAS O QUE COMPÕE 

 

Eixo Articulador de Conhecimentos 

Básicos, Científicos, Culturais e 

Profissionais. 

 

825 

horas 

Composto pelos Componentes Curriculares do 

Conhecimento Básico e do Conhecimento 

Específico, que buscou contemplar a diversidade 

e a multiculturalidade da sociedade brasileira, 

assim como, atender às necessidades da 

comunidade regional 

 

Eixo Articulador de Conhecimentos 

Científicos, Específicos, Pedagógicos e 

Metodológicos.  

 

1.140 

Oportunizado o acesso a conhecimentos 

específicos e formais, privilegiando os conceitos 

metodológicos, não dissociados de uma visão 

interarticular 

 

Eixo Articulador da Teoria e Prática do 

Ensino, da Pesquisa e da Extensão. 

 

1.460 

Constituído pelas Atividades Complementares, 

Seminários Temáticos e Oficinas Articulares, 

buscando proporcionar experiências e a prática 

do trinômio ação-reflexão-ação 

 

Eixo Articulador das Práticas de 

Autonomia Profissional. 

 

320 

Composto pelos Componentes Curriculares: 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e 

Seminário de Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), incluindo-se, também, as 200 (duzentas) 

horas de outras atividades acadêmico-científico-

culturais (AACC).  

Fonte: A Autora, 2019. 
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Esta organização, procurou ampliar as possibilidades de construção de conhecimentos, 

considerando que são contemplados tempos dedicados a essa construção, especialmente sobre 

os objetos de ensino e aprendizagem, bem como espaços/vivências dedicados às dimensões 

pedagógicas. 

Os eixos temáticos se desdobram em semestres; e cada semestre trabalha com 

componentes curriculares, que visam trabalhar o contexto dos eixos de forma interdisciplinar, 

articulando as diversas áreas do conhecimento, a partir da indissociabilidade entre teoria e 

prática, contextualizado e compromissado com a construção de novos conhecimentos 

relevantes a formação docente. O componente de Fundamentos da Práxis Pedagógica (FPP), 

que articula e estrutura os componentes de cada semestre a trabalhar de forma interdisciplinar 

e articulado com o eixo. Os componentes curriculares do curso foram organizados da seguinte 

forma: 

 

Figura 02 - Curso de Licenciatura em Pedagogia/Parfor

Estágio Curricular 

Supervisionado I

                                60

I – Eixo Articulador de Conhecimentos Básicos Científicos Culturais e Profissionais III – Eixo Articulador da Teoria e Prática do Ensino, da Pesquisa e da Extensão

II – Eixo Articulador de Conhecimentos Específicos, Pedagógicos e Metodológicos IV – Eixo Articulador das Práticas de Autonomia Profissional

INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR

CARGA 

HORÁRIA
825 h 1.140 h

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (PROGRAD)

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 

(CAPES)

PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

(PARFOR)

Pedagogia

Eixo Articulador de Conhecimentos 
Básicos Científicos, Culturais e 

Profissionais

Eixo Articulador de 
Conhecimentos Específicos, Pedagógicos e 

Metodológicos

1.460 h

Eixo Articulador da Teoria e 
Prática do Ensino, da 

Pesquisa e da Extensão

3.745 h

 TOTAL

1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 3° SEMESTRE 4° SEMESTRE 5° SEMESTRE 6° SEMESTRE

550 h 550 h 565 h 550 h 550 h 495 h

Filosofia

                                    60 

Antropologia 

                                    60 

Sociologia 

                                    60 

 Oficina de Leitura e 

Produção Textual

75

Atividades 

Complementares I 

                                    30 

Oficinas Articulares I

30

Seminários Temáticos I

30

Fundamentos da Práxis 

Pedagógica I

70

História da Educação

                                    60 

Psicologia  II

                                    60 

Informática

                                  60 

Metodologia da 

Pesquisa

75

Língua Portuguesa 

                                    60 

Ensino da Geografia II

                                    75 

Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos do Jogo

                                    60 

Arte e Educação

                                    60 

Ensino da Língua 

Portuguesa I

                                    60 

História e Cultura 

Afro- Brasileira

75

Ensino da História I

                                    60 

Ensino da Geografia I

                                    60 
Ensino das Ciências 

Naturais I

60

Ensino da Língua 

Portuguesa II

                                    60 

Oficinas Articulares IV

30

Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos da 

Alfabetização

                                    60 

Ensino das Ciências 

Naturais II

                                    60
Tópicos Especiais em 

Pesquisa na Educação 

Básica

                              75

Oficinas Articulares V

                                    30 

Atividades 

Complementares V 

                                    30 

Língua Brasileira de 

Sinais – Libras e Cultura 

de Surdos
                                   60 

História e Cultura de 

Povos Indígenas do 

Brasil

                                    60 

Seminários Temáticos II

                                    30 

Oficinas Articulares II

30

Fundamentos da Práxis 

Pedagógica  II

                                    70 

Estágio Curricular 

Supervisionado II

                                    75 

Atividades 

Complementares III 

                                    30 

Oficinas Articulares III

                                    30 

Seminários Temáticos 

III

                                    30

Fundamentos da Práxis 

Pedagógica III

                                    70 

Atividades 

Complementares IV 

                                    30 

Seminários Temáticos 

IV

                                    45 

Fundamentos da Práxis 

Pedagógica IV

                                  70 

Seminários Temáticos V

                                    30 

Fundamentos da Práxis 

Pedagógica V

                                    70 

Estágio Curricular 

Supervisionado V

75

Tópicos Especiais em 

Educação Especial

60 

75

320h

Eixo Articulador das 
Práticas de Autonomia 

Profissional

Fluxograma Redimensionado

Seminários Temáticos 

VI

30 

Fundamentos da Práxis 

Pedagógica VI

                                    90 

Estágio Curricular 

Supervisionado VI

 EIXOS ARTICULADORES

Carga Horária

DURAÇÃO EM 
SEMESTRE

7 Semestres

7° SEMESTRE

485 h

Trabalho de Conclusão 

de Curso - TCC

                                   90 
Seminário de Trabalho 

de Conclusão de Curso - 

TCC

                                    30 
Ensino da Língua 

Portuguesa 

Escrita para Surdos

  60 

                                  200 

Gestão Participativa da 

Educação

45

Propostas Curriculares 

para a Educação Básica

60

AACC

Psicologia I

75

Atividades 

Complementares II 

                                    30 

Estágio Curricular 

Supervisionado III

                                    75

Ensino da Matemática I

                                    60 

Estágio Curricular 

Supervisionado IV

                                    75 

Ensino da História II

                                    60 

Ensino da Matemática II

                                    60 

Tópicos Especiais em 

Educação de Jovens e 

Adultos
                                    60 

Educação do Campo

                                    60 

 
 

Fonte: Projeto do Curso Licenciatura em Pedagogia/Parfor/Uneb, 2019. 
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Observa-se que os semestres I e II apresentam componentes curriculares, que oferecem 

uma base teórica para construção dos conhecimentos básicos da educação, proporcionando 

reflexões sobre os fundamentos da educação, via questões curriculares da filosofia, 

antropologia, sociologia e psicologia. Todos esses componentes dão ênfase às questões 

relacionadas à educação. Pelas leitura das ementas destes componentes curriculares, 

observamos que não relacionam ao cotidiano docente, contextualizam as questões relevantes 

do componente as questões vigentes na sociedade e na escola.  Libâneo constata em sua 

pesquisa nos cursos de Licenciatura em Pedagogia que:  

A escola, enquanto instituição social e de ensino, é elemento quase ausente nas 

ementas, o que leva a pensar em uma formação de caráter mais abstrato e pouco 

integrado ao contexto concreto onde o profissional-professor irá atuar (LIBÂNEO, 

2017, p. 63). 

As ementas que correspondem aos componentes curriculares desses semestres não 

fazem relação com o contexto da escola, o ensino nos segmentos Educação Infantil, anos 

iniciais, espaços esses onde esses profissionais atuam. São componentes generalistas, 

importantes, mas poderiam ser trabalhados nas suas relações concretas com o dia a dia da 

escola, da sociedade, e não de forma tão abstrata. Até porque os formadores vão fazer a visita 

in loco para realizarem juntos as intervenções necessárias na ação docente desses profissionais. 

No III semestre dão início aos componentes que refletem a fundamentação teórica e 

metodológica da alfabetização, do trabalho lúdico e pedagógico na educação. Neste período, as 

análises, reflexões e discussões abordadas relacionam-se à Educação Infantil, anos iniciais, 

(EJA), levantam questões relevantes ao trabalho pedagógico na primeira infância e no processo 

de alfabetização da criança e dos jovens e adultos. Para Roldão (1999, p. 101),  

[...] é essa a função do quadro de saberes de referência indispensáveis ao exercício 

das competências de pensar sobre, de investigar para analisar por que, aprofundar 

campos necessárias a acção profissional[...], é necessário a capacidade de desenvolver 

saberes e competências em contexto da acção profissional.  

Para a autora, esses componentes na formação inicial devem ser para preparação de 

base do referencial, para que os professores construam seus saberes teóricos, metodológicos, 

mas refletindo a sua ação prática, que a formação contextualizada, pode e deve servir para a 

aquisição de saberes científicos de referência, e consequentemente melhorar a sua ação. 

No entanto, sentimos falta de questões relevantes ao estudo da infância, como: a 

concepção de infância, sociologia da infância, desenvolvimento psicossocial, emocional, 

socioemocional e cognitivo relacionado à infância, questões relevantes para esses profissionais 

que atuam na creche, Educação Infantil e o primeiro ano do Ensino Fundamental I.  
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Compreendemos que as questões a respeito da infância precisam de mais 

aprofundamento, pois é uma fase que necessita um olhar mais atencioso, criterioso e 

conhecimentos sobre o cuidar e o educar, deixando a visão assistencialista, para 

compreendermos o espaço da infância enquanto espaço e tempo de aprendizagens, do brincar, 

do relacionar-se com o mundo e com o outro, como sujeitos de direitos e culturas. Libâneo 

(2017) chama a atenção que esses componentes são pouco associados às práticas educacionais, 

pois não relacionam a prática social com a prática pedagógica. 

Não identificamos no projeto do curso nenhum componente que discuta as questões 

relevantes à creche e Educação Infantil, que são espaços de atuação desses profissionais. Todos 

os componentes discutem todos os segmentos juntos: Educação Infantil, Ensino Fundamental 

séries iniciais e Educação de Jovens e Adultos, o mesmo componente para estudar as questões 

curriculares e relacionar aos três segmentos, sem diferenciar e caracterizar cada segmento e 

atuação, ao menos nas ementas.  

São segmentos tão diferenciados e com especificidades que não são contemplados. E 

são trabalhados como se cada segmento, fosse a mesma coisa e não apresentassem 

especificidades e conhecimentos diferenciados, para a criança da Educação Infantil, a criança 

do Ensino Fundamental, e os jovens, adultos e idosos da EJA. São segmentos diferentes e que 

exigem saberes e aprendizagens diferentes. Portanto, não deveria o curso tratar todos no mesmo 

componente, como se as aprendizagens se dessem da mesma forma. 

Segundo Pimenta et al. (2017, p. 39), há uma tendência nos cursos de Licenciatura em 

Pedagogia em “focar a formação docente para os anos iniciais, em detrimento a formação para 

atuar na educação infantil, área que tem conquistado lentamente espaço curricular, uma vez que 

ela é relativamente nova no ensino superior”. Corroborando com Gatti, que relata em pesquisa 

realizada nos cursos de Licenciatura em Pedagogia: 

A formação quanto aos fundamentos e práticas da alfabetização e iniciação à 

matemática, ciências naturais e humanas é precária, como também é precária a 

formação para o trabalho docente na educação infantil e para os anos finais do ensino 

fundamental e no ensino médio. Há quase ausência nesses cursos de formação em 

conhecimentos sobre o desenvolvimento cognitivo e socioafetivo de crianças, 

adolescentes e jovens, suas culturas e motivações e suas implicações para o ensino 

(GATTI, 2014, p. 34). 

Essas questões retratadas por Gatti (2014) também são identificadas em nossa 

pesquisa. Em relação à alfabetização, primeiro ano do Ensino Fundamental, aparece apenas um 

componente, com 75 h/a, mas que não alcança a construção do processo de alfabetização, dá 

continuidade entre a Educação Infantil e a construção da base da aquisição da leitura e escrita 
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no primeiro ano. Etapa essa de fundamental importância na vida escolar da criança, com 

transição entre um período e outro, entre uma escola e outra e, principalmente, uma das fases 

mais importantes na construção do conhecimento letrado. E aborda a alfabetização na infância 

e na EJA, processos distintos e com especificidades diferentes. 

Ficamos nos questionando: quem está formando esse professor que atua na creche e 

Educação Infantil? Quem está formando o professor alfabetizador? Pois esses professores 

acadêmicos estão alfabetizando, estão atuando na leitura da palavra e na leitura do mundo, 

assim a formação no curso de licenciatura deveria trazer um aprofundamento maior na 

alfabetização. 

Já os IV e V semestres, disponibilizam componentes curriculares teóricos e 

metodológicos que refletem a Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA, momento em que 

os professores são polivalentes, trabalham todas as disciplinas específicas com seus alunos: 

geografia, história, ciências naturais e humanas, língua portuguesa e matemática. Nestes dois 

semestres, acontecem  o estudo dos fundamentos teóricos e a metodologia utilizada por esses 

professores acadêmicos em seu cotidiano da sala de aula.  

Nesses componentes não trabalham modelos, receitas de aplicação, e sim um momento 

de reflexão sobre os processos de ensino e aprendizagens no contexto da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental I e EJA. Roldão (1999, p. 103) afirma que: “Sendo o professor um 

profissional em desenvolvimento, a formação em contexto e a reflexão/teorização da acção tem 

de constituir um eixo estruturador da organização e criação do seu saber”. 

Nesses componentes de fundamentos teóricos e metodológicos, observamos que 

consta a metodologia aplicada para trabalhar os conteúdos de geografia, história, ciências, 

matemática e língua portuguesa. No entanto, não trabalham os conteúdos que são aprendidos 

nestes componentes para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I, anos iniciais.  

Não se observa a articulação entre o conteúdo e a metodologia, ou seja, as 

metodologias são trabalhadas sem a conexão com os conteúdos estudados nestes segmentos. 

Para Libâneo (2017), o estudo das metodologias ainda continuam centradas no professor, sem 

destacar a interação aluno e objeto do conhecimento, e que boa parte dos professores 

formadores tem a concepção de metodologia do ensino apenas como procedimentos 

metodológicos, distanciando da problemática epistemológica.  

Para os professores acadêmicos, a falta de conhecimento nos componentes acaba por 

deixá-los dependentes dos livros didáticos, pois muitas vezes não dominam os conhecimentos, 

principalmente se tratando de matemática e língua portuguesa e os demais componentes 
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somente reproduziam o livro didático. Ficam restritos aos livros didáticos destinados aos 

professores, para em alguns momentos recorrer, certificando-se que as respostas dadas pelos 

alunos estão corretas ou não. Assim, percebemos que não dominam os conhecimentos desses 

componentes e expressam em suas falas: 

 

A gente desenvolvia aquela prática sem saber por que mesmo, seguia o livro didático, 

direitinho, porque muitos conteúdos, a gente não domina né, então olhava e seguia o 

livro didático (Aparecida). 

 

Matemática mesmo, as vezes é muito difícil (Dulce). 

 

Identificamos que nestes componentes de metodologia, é preciso também estudar os 

conteúdos que vão trabalhar em suas salas de aulas, não podemos focar só na metodologia, no 

como ensinar, se não dominamos os conteúdos que serão trabalhados em matemática, ciências, 

geografia, história, língua portuguesa. O conteúdo se faz importante, para poder dominarmos 

as metodologias. Só saberemos o como ensinar se dominamos o que ensinar. E neste caso as 

ementas focam na fundamentação metodológica, no como ensinar e esquecem o que ensinar, o 

foco deveria ser no que e como ensinar e aprender.  

Nesta questão, o curso ainda apresenta fragilidade ao trabalhar as metodologias, as 

práticas, sem trabalhar o conteúdo. Saviani (1996) já nos chamava atenção para a importância 

entre a relação dos conteúdos e metodologias, entre o saber específico da disciplina, e o saber 

didático, o saber do conteúdo e da metodologia, nos cursos de licenciatura. 

Formar professores não significa treiná-los, esperamos ter superado o modelo 

tecnicista, formar professores é exigir o desenvolvimento de práticas de análise, de reflexão e 

compreensão do contexto educacional, dos alunos, que também são sujeitos do processo 

educativo. É compreender uma nova concepção de educação, que ultrapassa o modelo 

instrumental, que visa apenas absorver o conhecimento, e compreende como um espaço de 

construção de conhecimentos, de sabres, de transformação, de novos sentidos a sua ação e 

reflexão. 

Esses componentes são trabalhados em parceria com o componente de Fundamentos 

da Práxis Pedagógica, pois relacionam o tempo inteiro a teoria e metodologia refletida na sala 

de aula, na sua prática pedagógica, a crítica que levantamos é não trabalhar os conteúdos 

trabalhados nesses componentes. Segundo Gatti et al. (2019, p. 117), “No âmbito das práticas 

formativas, no contexto da formação inicial e continuada, as críticas dizem respeito 

principalmente à frágil articulação entre teoria e prática, entre conhecimento específico e 

conhecimento pedagógico, entre universidades e escolas”. 
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Assim, o Projeto do Curso de Licenciatura em Pedagogia/Parfor/Uneb, almejou que a 

formação quebrasse com esse paradigma, com a frágil articulação entre a teoria e prática e 

construir momentos de rupturas de velhas práticas, de reflexão/ação/reflexão e ressignificação 

da prática, não significa mudar por mudar, mas poe meio dos estudos teóricos, epistemológicos 

e metodológicos refletir sua prática pedagógica e apontar as mudanças necessárias, construindo 

conhecimentos e levando para seus espaços de atuação profissional. Ou seja, construir a prática, 

mas com domínio do conteúdo teórico.  

Essas mudanças e as dificuldades que esses professores acadêmicos sentem e 

apresentam foram observadas, avaliadas e refletidas a todo momento no componente de 

Fundamentos da Práxis Pedagógica e Estágio Curricular Supervisionado, pois por meio desses 

componentes acontecem visitas in loco, observavam as aulas desses professores acadêmicos e 

ao retornar à Universidade, realizavam os momentos de autoavaliação e reflexão sobre a teoria 

e a prática. Para Pimenta et al. (2017, p. 44), 

O estágio deve constituir-se em eixo articulador de todo o currículo, partindo da 

realidade existente nas escolas. Desta forma, deveria iniciar-se no princípio do curso, 

tomando a realidade das escolas como objeto de pesquisa do conjunto das disciplinas, 

voltar a realidade propondo formas e caminhos para a superação dos problemas 

evidenciados que impedem uma educação escolar emancipatória com qualidade para 

todos.  

Esse momento do estágio é diferente dos cursos regulares, que se constituem no 

momento de aproximação dos estudantes ao contexto da docência, de iniciação à docência. Na 

Licenciatura no Parfor, o estágio tem início desde o primeiro semestre, com a articulação dos 

conteúdos teóricos, metodológicos e epistemológicos na realidade da sala de aula. É momento 

de reflexão da ação pedagógica, mas também das demandas da escola, da educação. Espaço de 

refletir a realidade em que atuam, propor outras formas de enfrentar e superar os problemas 

existentes. Mas também é um espaço de investigação, que segundo Almeida e Pimenta (2014, 

p. 32): 

[...] compreende-se o estágio e a prática numa visão de unidade, na qual ambos 

constituam-se numa dimensão investigativa, ou seja, a investigação fundamenta-se 

como instrumento de assegurar a aproximação à realidade e a possibilidade da 

reflexão na escola [a partir das ferramentas teóricas do curso].  

Esses caminhos investigativos são descritos como momentos importantes e de 

aprofundamento teórico, metodológico e prático, quando ensinar e aprender estão relacionados, 

pois fazem reflexão sobre a ação e na ação, de forma contextualizada. Essa relação aparece nas 

falas dos professores acadêmicos: 
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Durante o curso nós tivemos a teoria e a prática não só nos estágios, e nem só na nossa 

profissão, mas também dentro de todas as disciplinas do curso, todos os professores 

nos chamavam a atenção da teoria e como iriamos trabalhar com ela em nossa sala, 

analisando as atividades, os nossos trabalhos foram sendo tendo em vista como aplicar 

em sala de aula (Madalena). 

No VI semestre são abordados os componentes que atendem à legislação para a 

Educação Especial, Libras, História e Cultura dos povos indígenas e afrodescendentes, 

Educação do campo e Educação de Jovens e Adultos. São componentes de suma importância 

para a atuação dos professores, muito embora compreendemos que não basta um componente, 

com 60 h/a para formar quem vai trabalhar com esses segmentos. No entanto, é um momento 

de construção do conhecimento teórico, de refletir a prática no atendimento da Educação 

Especial, as relações ético raciais e culturais, é momento de abrir caminhos para que possam 

buscar um aprofundamento, por meio da formação continuada.  

Quando os professores acadêmicos relatam sobre o componente Educação do Campo 

revelam o quanto foi importante para a formação deles, pois como já apresentamos a maioria 

dos professores acadêmicos atuavam na zona rural, em classes multisseriadas, e até então não 

se sentiam contemplados nas formações em que participavam. E foi no curso de Licenciatura 

em Pedagogia/Parfor que tiveram oportunidade de debater a realidade vivida, suas necessidades 

formativas para atuar no contexto da educação do/e para o campo, enquanto os professores 

acadêmicos da sede desconheciam o trabalho em classes multisseriadas. Os professores da zona 

rural, sentiram-se valorizados, reconhecidos em seu espaço e tempo de formação e de atuação 

profissional: 

 

E a maior riqueza do nosso curso foi a diversidade, com professores da sede, mas 

muitos colegas da zona rural, da realidade das classes multisseriadas, de contextos 

diversos, isso foi fundamental da formação, porque trocamos experiências (Pedro). 

 

Outra coisa foi a valorização da educação do campo, porque antes era zona rural, 

como marginalizada, subalterna, tudo isso, no pejorativo.  Agora com o tempo, 

escolas do campo. Foi muito importante, porque nos debates aqui, nós descobrimos a 

educação do campo, fizemos uma mesa de debate na câmara de vereadores e 

buscamos nosso reconhecimento, nossa valorização. Tudo isso graças ao curso e aos 

professores que descortinaram nossos olhos (Aparecida). 

 

As questões pertinentes à História e Cultura afro-brasileira e indígena trazem reflexões 

imprescindíveis para a realidade atual, levantando questões de valorização da história, da 

cultura, e principalmente das discriminações raciais ainda vigentes em nossa sociedade. 

Construção de conhecimentos socio-crítico e histórico, conhecimentos atitudinais que refletem 

o contexto em que estão inseridos, contexto das diferenças, do respeito, do compreender o 

outro, da empatia, e como dizia Freire, da boniteza da docência e dicência. 
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O projeto do curso identifica a relevância das questões curriculares abordadas neste 

semestre e, compreendendo que no componente não conseguiriam fazer um estudo mais 

aprofundado, proporcionou uma continuidade do estudo dessas questões, oferecendo os 

seminários temáticos e oficinas articulares, como momentos de dar continuidade à construção 

de aprendizagens e vivências dessas questões educacionais e sociais.  

Os seminários trouxeram mais aprofundamento teórico e as oficinas proporcionaram 

o “como fazer”, como realizar na sua prática, como trazer essas questões, esse novo olhar da 

história para sua sala de aula, para seu planejamento. 

No entanto, Libâneo (2017) chama atenção que é necessário que os professores 

dominem os conteúdos da cultura, da ciência, conteúdos relativos a esses componentes e os 

meios de os ensinar, que construam uma bagagem cultural, científica e a formação pedagógica 

para ministrar esses componentes. Não podem entrar no currículo para atender a legislação, é 

preciso dar condições para que os professores acadêmicos compreendam as leis, e os contextos 

em que atuam. 

O VII semestre traz ainda o Ensino de Língua Portuguesa Escrita para Surdos, 

componentes que aborda a Gestão Participativa e Propostas Curriculares para Educação Básica, 

e o componente de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Neste semestre, é oferecido um 

momento para construir conhecimentos a respeito da gestão participativa no espaço da 

educação pública, e se discutem os planos: nacional, estadual e municipal de educação e as 

questões relativas à gestão participativa na escola. 

Este semestre é pontuado como o mais difícil para os professores acadêmicos, pois 

além de cursar componentes curriculares, é momento de dedicarem-se à pesquisa, à escrita do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Acreditamos que poderia se repensar o projeto do 

curso, uma vez que o momento da pesquisa, da escrita, requer tempo, amadurecimento, 

reflexões e estes profissionais encontram-se em exercício da profissão, precisam de tempo para 

a realização da pesquisa, para escrever e construir um trabalho crítico, reflexivo, com qualidade 

e relevância social para o contexto onde atuam e para a educação. 

Buscamos analisar com maior atenção os componentes de Fundamentos da Práxis 

Pedagógica e Estágio Curricular Supervisionado, pois além de serem componentes fundantes e 

estruturantes do curso, acompanham os professores acadêmicos do I ao VII semestres, 

desenvolvendo atividades em sala de aula e realizando as visitas in loco, acompanham o 

desenvolvimento desses profissionais e suas mudanças, sua construção/desconstrução e 

reconstrução da prática pedagógica, que é o que constitui  objeto da nossa pesquisa. 
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O componente curricular de Fundamentos da Práxis Pedagógica e Estágio Curricular 

Supervisionado foi imprescindível para o curso. Os profissionais foram acompanhados em seu 

contexto, realizaram visitas in loco, acompanharam as dificuldades em colocar em prática as 

discussões teóricas e metodológicas da sala de aula, acompanharam o professor acadêmico no 

seu cotidiano docente.  

Esses profissionais tiveram oportunidade de trabalhar suas dificuldades e necessidades 

formativas, refletir, debater, aprofundar seus conhecimentos e ressignificar suas práticas. As 

questões teóricas e metodológicas foram debatidas nos demais componentes do semestre para 

fazer relação com o que os professores acadêmicos vinham realizando na prática pedagógica, 

analisaram suas ações, construíram novas práticas e reconstruíram as já existentes. Para Raiça, 

Machado e Elias (2017, p. 84), 

[...] espaço dedicado à reflexão teórica, é responsável por essa interlocução que 

requer, em muitos casos, um paciente trabalho de desconstrução e reconstrução do 

conhecimento. Desconstrução, porque o aluno do PARFOR, por já ter experiência 

docente, lembra-se com mais vigor da forma como foi ensinado e/ou ensina, e tem 

dificuldade em desenvolver novas compreensões do fenômeno educativo, a partir de 

uma perspectiva multidimensional, que articule a realidade-alunos, professor, escola- 

em suas características sociopolíticas, culturais e humanas, com o processo de 

produção e/ou aquisição significativa do conhecimento.  

Assim, o espaço e tempo do componente é um espaço e tempo de construção e 

desconstrução de conhecimentos, de compreensão do processo educativo que está em 

constantes transformações, e que este profissional, também é um construtor de conhecimentos 

e de novas práticas. Para o professor formador: 

Esta relação de estudos e atuação o componente de prática é  superinteressante e 

importante porque enquanto nós temos os cursos regulares na Uneb, alunos que ainda 

vão para o campo de trabalho, vão entrar em contato no momento do estágio, nos 

programas de formação de professores como a Parfor, eles já estão em atuação, então 

nós já temos na maioria das vezes, o processo de ensino, enquanto processo de 

tematização de prática, enquanto um professor, discute em sala de aula as perspectivas 

daquela disciplina, dos componentes em que ele quer discutir ali, para que os alunos 

apliquem, reflitam em suas  salas... Quando eles trazem isso, eles trazem como aspecto 

para analisarem como foi a aplicação no seu contexto, analisam e refletem sua prática, 

o tempo todo analisam teoria e prática (Souza). 

Ou seja, se configura como um momento de tematizar a prática, de reflexão do 

cotidiano docente do professor, de trazer a teoria para fundamentar o seu fazer, de 

contextualizar suas práticas pedagógicas. Assim, identificamos que não é somente um momento 

de reflexão por reflexão, mas um momento de ação/reflexão/ação, que faz a diferença no curso, 

na formação desses profissionais. Ainda nos chama a atenção que: 
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Se o professor formador não compreender que está formando o professor que já está 

em atuação, em exercício da profissão, ele se transforma em um curso apenas 

acadêmico e neste contexto nós não podemos tratar esses cursos de formação de 

professores apenas pelo viés academicista, temos que  pensar enquanto preparação de 

professores, no que se tornaria uma formação inicial e continuada,  como resultado 

disso o que temos: maiores e melhores práticas docentes, maior compreensão do 

professor com relação as discussões do professor em torno da educação, as questões 

que envolvem o contexto da educação, mas também ao político, ao social (Souza). 

O professor formador que está atuando no Parfor deve ter a compreensão que este 

profissional em exercício não está iniciando a docência, não é iniciante na profissão, pois já 

tem uma história na educação, tem vivências e experiências no contexto da educação. Portanto,  

são professores experientes, mas que estão ali para refletir sobre a ação em sala de aula, refletir 

a ação, e reconstruir sua ação, a compreender a teoria e fundamentar a sua prática pedagógica 

e docente. Para Morgado (2011, p. 804), a formação deve servir também para que: 

Os professores adquiram conhecimentos e desenvolvam competências inerentes à 

tarefa educativa, constata-se que esta tem sido deficitária na preparação de 

profissionais capazes de responder aos desafios educativos de uma sociedade que 

rapidamente se tornou mais complexa e exigente. Em muitos casos, tem prevalecido 

uma formação de índole mais academicista, que privilegia a aquisição de um conjunto 

de conhecimentos relativos aos conteúdos a ensinar e às ciências da educação, sem 

uma efectiva integração desses saberes, ainda que o período de formação inicial 

englobe uma etapa de prática pedagógica.  

É uma formação que vai além das questões acadêmicas, que são reconhecidas como 

importantes, mas buscar ir além da aquisição de conhecimentos teóricos, metodológicos e 

epistemológicos, no sentido de integrar esses saberes à prática pedagógica, que contribua com 

a construção de uma prática fundamentada.  

Para Schön (1995, p. 91), a formação do profissional da educação deve ser para que 

este seja capaz de: “refletir sobre sua experiência para compreender e melhorar o seu ensino, 

com base na epistemologia da prática, que se sustenta em três conceitos fundamentais: 

conhecimento na ação, reflexão na ação e reflexão sobre a reflexão na ação”. Assim, para 

compreendermos um pouco mais esta relação e formação, apresentamos o que as ementas do 

componente de FPP abordam: 

 

Quadro 02 - Ementas do Componente Fundamentos da Práxis Pedagógica 

SEMES

TRE 

C/H EMENTA 

I 70 h/a Discute teorias e conceitos de Educação. Contextualiza a prática pedagógica na 

Educação Infantil, nos anos/séries iniciais do Ensino Fundamental e Eja. Reflete 

sobre a cientificidade da Pedagogia, a identidade profissional do pedagogo e as 

Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia. Orienta e acompanha a prática 

pedagógica do/a professor/a-estudante. 
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II 70 h/a Problematiza a sala de aula como espaço de produção do saber. Discute concepções 

de planejamento, bem como os objetivos educacionais, metodologia do ensino e 

avaliação na Educação Infantil, nos anos/séries iniciais do Ensino Fundamental e Eja, 

bem como a relação professor-estudante. Orienta e acompanha a prática pedagógica 

do/a professor/a-estudante na perspectiva da pesquisa-ação. 

III 70 h/a Discute e analisa as diversas teorias e concepções de currículo e suas implicações na 

prática educativa ante as transformações sociais, culturais, políticas e econômicas: 

globalização, neoliberalismo, novas tecnologias, gênero e etnia dentre outros em 

relação à Educação Infantil, Anos/Séries iniciais do Ensino Fundamental numa 

perspectiva não dissociada do ensino e da pesquisa. Elabora, planeja, avalia, discute 

e prepara material didático e avaliativo para e no seu espaço de atuação. Problematiza 

o contexto educacional identificando questões a serem investigadas nos anos/séries 

iniciais. Orienta e acompanha a prática pedagógica do/a professor/a-estudante na 

perspectiva da pesquisa-ação. 

IV 70 h/a Discute e reflete criticamente as políticas públicas educacionais para Educação 

Infantil, anos/séries iniciais do Ensino Fundamental, ECA, LDBEN, PNE e 

FUNDEB. Analisa o Referencial Nacional para a Educação Infantil e Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. Elabora, planeja, avalia, discute e 

prepara material didático para e no seu espaço de atuação. Orienta e acompanha a 

prática do/a professor/a-estudante na perspectiva da pesquisa-ação. 

V 70 h/a Discute os fundamentos teóricos e epistemológicos da Educação Infantil, a partir de 

uma retrospectiva histórica, refletindo sobre as concepções de infância, de Educação 

Infantil e do profissional que atua nessa modalidade de ensino. Analisa a organização 

do trabalho pedagógico na Educação Infantil, enfatizando a ludicidade, tendo em 

vista o desenvolvimento cognitivo, sócio-afetivo e psicomotor da criança. Aborda 

noções de educação alimentar e nutricional e a implicação desses saberes no processo 

ensino-aprendizagem. Orienta e acompanha a prática pedagógica do professor-

estudante na perspectiva da pesquisa-ação no seu locus de atuação. 

VI 90 h/a Discute os fundamentos filosóficos, políticos, legais e éticos da gestão democrática 

da educação e seus principais agentes sociais e políticos, enfatizando o papel dos 

Conselhos Municipais de Educação e dos Conselhos Escolares como instâncias de 

efetiva participação social e de exercício da cidadania. Concebe o Projeto Político-

Pedagógico, Regimento Escolar; Conselho Escolar; Grêmio Estudantil, PDDE e PDE 

como meios de descentralização e autonomia da gestão escolar, estabelecendo nexo 

entre gestão democrática e qualidade social da educação. Analisa e discute a 

organização do trabalho pedagógico enfatizando a função do(a) gestor(a), do(a) 

coordenador(a) pedagógico(a) e do(a) professor(a) na gestão da escola. Orienta e 

acompanha a prática pedagógica do professor-estudante na perspectiva da pesquisa-

ação no seu lócus de atuação. 

Fonte: A autora, 2019. 

 

 

Identificamos, por meio da análise do fluxograma do curso, o que nos mostra a ementa 

e pelas falas dos professores acadêmicos e professor formador, que o componente Fundamentos 

da Práxis Pedagógica, que acompanha o curso do início ao fim, aborda em sua ementa questões 

curriculares presentes nas ementas dos demais componentes oferecidos no mesmo semestre, 

realizando a problematização do eixo e buscando relacionar as questões teóricas e 

metodológicas no contexto da sala de aula.  

É o componente articulador do semestre, que constrói a relação de integração com os 

demais componentes, e como acompanha os professores acadêmicos em sua atuação na sala de 

aula, traz para o curso a problematização do contexto da atuação pedagógica desses 

profissionais. Segundo Roldão (1999, p. 105), 
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A afirmação célebre a melhor prática é uma boa teoria, que implica aceitar também 

a sua contrária – a boa teoria só se torna real na boa prática. Qualquer que seja a óptica, 

o certo é que incontestáveis horas de debate se gastam entre formadores e formandos 

acerca desta relação. O que parece claro é que de facto este é um binômio 

indissociável quando equacionamos qualquer formação profissional.  

Nessa perspectiva, os componentes teóricos que trabalham juntos em cada semestre, 

também dão subsídios para que o professor acadêmico repense suas práticas, reflita e através 

do aprofundamento teórico, teça novos olhares sobre a prática, para que esta tenha uma boa 

fundamentação, tenha a base teórica e epistemológica. Segundo o professor formador: 

Todos os conteúdos que nós trabalhamos no componente de prática pedagógica, eles 

passam a aplica-los na prática do dia a dia , tanto nas atividades didáticas, como 

também nas questões ligadas a políticas públicas, currículo, é que todos esses 

elementos vão para lá para a escola e depois trazem o feedback mostrando para a gente 

quais são as dificuldades de aplicar isso na prática e quais são as possibilidades, o que 

está dando certo e o que não dá. Aí, quando eles voltam com essas discussões, é que 

nós vamos para prática, fazer uma avaliação do que que não foi colocado em prática 

e o porquê e vamos rever nossos conceitos (Silva). 

É no componente de prática, que ocorre a compreensão da transformação deliberativa 

da teoria e prática, que tanto professor acadêmico, quanto o professor formador refletem o que 

vem sendo realizado nas aulas e na prática. Para Nóvoa (2013), fazemos a “transformação 

deliberativa’’ da teoria para a prática. O autor traz a expressão: transformação deliberativa, 

que significa, para ele, partindo do conceito de Perrenoud, para a sua compreensão: 

Philippe Perrenoud (1998) avançou o conceito de transposição pragmática para 

sublinhar a importância da mobilização prática dos saberes em situações inesperadas 

e imprevisíveis.  Pessoalmente, prefiro falar em transformação deliberativa, na 

medida em que o trabalho docente não se traduz numa mera transposição, pois supõe 

uma transformação dos saberes, e obriga a uma deliberação, isto é, a uma resposta a 

dilemas pessoais, sociais e culturais (NÓVOA, 2009, p. 35, grifo nosso). 

Ou seja, constitui a transformação de saberes, não se caracterizando apenas por 

transpor os conhecimentos teóricos para a prática, mas compreender esses conteúdos e 

transformá-los em saberes profissionais, construídos a partir da reflexão da prática, da 

teorização das suas experiências, da partilha de ações pedagógicas, à luz da teoria. Nesses 

momentos, todos os envolvidos no curso realizam a reflexão do que tem sido feito, do que é 

possível realizar na prática e de que forma, analisam e refletem juntos. 

Os professores acadêmicos relatam que nas ações dos professores formadores sempre 

relacionaram teoria e prática, ao estudar a teoria, relacionavam atividades que poderiam ser 

desenvolvidas em sala de aula, segundo os professores acadêmicos: 

 

A relação entre teoria e prática esteve sempre relacionada. Existiu aulas teóricas, mas 

teve aulas teoria e prática, a relação entre teoria e prática existia a todo momento. Nas 

aulas, a gente estudava as teorias e já discutia como podíamos desenvolver essas 
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atividades no contexto da nossa sala de aula. Crescemos muito, aprendemos a 

relacionar o que estudávamos nos livros e como planejávamos as nossas atividades 

(Pedro) 

 

Durante o curso nós tivemos a teoria e a prática não só nos estágios, e nem só na nossa 

profissão, mas também dentro de todas as disciplinas, todos os professores nos 

chamavam a atenção da teoria e como iriamos trabalhar com ela em nossa sala, 

analisando as atividades, os nossos trabalhos foram sendo tendo em vista como aplicar 

em sala de aula (Ruth). 

 

Identificamos pelas falas, que tanto o professor acadêmico quanto o formador 

ressaltam a importância dessa relação teoria e prática, que está presente a todo momento nos 

componentes curriculares, nas aulas e, principalmente, quando após as visitas in loco, tem o 

momento de analisar a ação pedagógica desenvolvida pelo professor acadêmico em sua sala de 

aula. Observa-se o que tem evoluído na prática pedagógica e no que podem evoluir. Esses 

espaços ricos de discussão e análise se configuram como oportunidade de construir e 

desconstruir suas práticas. 

O componente aborda também o princípio da contextualização, destacando a 

importância do olhar atento às características locais e regionais onde o currículo do curso vem 

sendo experienciado, buscando uma forma que integre com os diversos saberes advindos do 

local,  da  região, para que  à formação dos professores permita uma articulação entre os 

componentes curriculares do curso, com o cotidiano dos professores acadêmicos e com a 

realidade educacional e política dos diferentes espaços de atuação pedagógica. 

Freire (1980, p. 34) salienta a importância do contexto no processo educativo quando 

diz que “[...] à educação não é um instrumento válido se não estabelece uma relação dialética 

com o contexto da sociedade a qual o homem está radicado”. E enfatiza que a educação deve 

considerar o contexto, pois “[...] na medida em que o homem, integrado em seu contexto, reflete 

sobre este contexto e se compromete, constrói a si mesmo e chega a ser sujeito” (FREIRE, 

1980, p. 36). Assim, os professores acadêmicos se reconhecem como profissionais da educação, 

como agentes de transformação no contexto em que estão inseridos, na sociedade, para os 

professores acadêmicos, 

Depois que a gente está fazendo o curso de pedagogia, é que abriu as portas para 

outras oportunidades, agora percebo a boniteza que Paulo Freire falava né, sobre a 

boniteza de agir do professor, da ação do professor, do contexto que estamos, a 

pedagogia nos despertou para isso, antes do curso a gente reclamava muito da nossa 

profissão, da escola, e hoje eu acho que a gente tem mais amor pela profissão, ficamos 

mais comprometidos com a educação, eu mesma conseguir amar mais a minha sala 

de aula, depois do curso. Agora a gente ver com outros olhos, acreditamos que 

podemos transformar nossa sociedade através da educação e só conseguimos ver isso 

depois do curso de pedagogia (Madalena). 
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Identificamos o quanto o curso também vai além da teoria e prática, resgata a 

autoestima de ser professor, como nos faz refletir Freire (1980), se descobre como sujeito, 

sujeito esse que profere e professa o ser professor, que se compromete e se constrói e 

desconstrói a todo momento formativo. 

Já o Estágio Curricular Supervisionado, para Gatti (2014, p. 40) “Seriam espaços onde 

teorias e práticas em interconexão com os contextos de escolas propiciariam a construção de 

aprendizagens sobre a educação escolar e à docência, com a contribuição da experiência de 

docentes”. 

No projeto do curso, o Estágio Curricular Supervisionado é compreendido como uma 

atividade de aprendizagem social, profissional e cultural, vivenciada pelo professor acadêmico, 

mediante a experiência e reflexão em situações reais de trabalho, no ensino público, combinadas 

com a pesquisa e a extensão, perpassando todas as etapas do processo formativo e realizadas 

nas escolas ou instituições de atuação do professor acadêmico, corroborando com o que traz 

Gatti (2014) em suas pesquisas.  

Diferente do estágio nos cursos regulares desenvolvido pela Uneb, que realiza 

aproximação do aluno com a escola, é a aproximação e inserção na docência. Nos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia/Parfor, este aluno já é professor, exerce à docência, já encontra-se 

no contexto da sala de aula; assim esses professores acadêmicos desenvolvem seus projetos de 

estágio buscando a articulação dos estudos teóricos com o desenvolvimento da sua prática 

pedagógica, a transformação deliberativa.  

É o lócus que reflete sua ação pedagógica, que compreende que o fazer, também é 

momento de reflexão, de pensar e planejar sua ação, ante os processos de aprendizagens de seus 

alunos, de utilizar os recursos teóricos e metodológicos para o pensar e o fazer educativo. 

Marcelo García (1999, p. 46) ressalta que “a teoria deve ser interligada na prática”. Os 

estágios, por sua vez, devem buscar uma aproximação entre a realidade vivida e a atividade 

teórica. Já Pimenta e Lima (2004), nos ressaltam que esta perspectiva afasta a compreensão do 

estágio enquanto parte prática do curso, para uma outra postura, que pensa o estágio na 

perspectiva de superar a dicotomia entre teoria e prática, no sentido de instituir “o estágio como 

atividade teórica instrumentalizadora da práxis docente, entendida esta, como atividade de 

transformação da realidade” (PIMENTA e LIMA, 2004, p. 45). 

Contudo, as autoras recomendam que a realização do estágio deve ter um sentido e 

conotação de envolvimento, de intencionalidade e de coletivo para que à luz de teorias possam 

fazer a leitura crítica dessa realidade e transformá-la.  
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O Estágio Curricular Supervisionado apresenta com base o princípio da 

interdisciplinaridade, constitui-se como eixo articulador, de modo que as atividades devem ser 

pensadas na perspectiva de articulação com o currículo, de forma permanente e integrada com 

as disciplinas que compõem o eixo. Em relação à interdisciplinaridade como princípio do 

currículo, trazemos as observações de Gatti e Nunes (2009) quando proferem que essa 

perspectiva interdisciplinar está posta no artigo 5º da Resolução CNE de 01/05/2006, adverte 

que essa atitude exige dos professores formadores um conhecimento mais aprofundado sobre 

cada disciplina, de forma que possam identificar quais as possibilidades de diálogo com os 

demais saberes, com os demais componentes. Ressaltam, a partir de pesquisa realizada, que se 

tem percebido a dificuldade e complexidade dessa construção interdisciplinar. 

A ementa do componente Estágio Curricular Supervisionado, do I ao VII semestre, de 

acordo ao projeto do Curso de Licenciatura em Pedagogia/Parfor é a mesma e busca: 

Identifica características socioeconômicas e culturais da escola e dos espaços não-

escolares, compreendendo a prática educativa vivenciada através da pesquisa-ação. 

Articula a teoria com a prática num processo integralizador, buscando intervir de 

forma crítica e transformadora no processo de ensino-aprendizagem na Educação 

Infantil, nos anos/séries iniciais do Ensino Fundamental, na Educação de Jovens e 

Adultos e nos espaços não-escolares, criando e recriando elementos de discussão dos 

componentes curriculares do Curso, numa perspectiva problematizadora. Reflete a 

sua prática e reformula a sua práxis educativa (Projeto do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia/Parfor, 2018, p. 299). 

Acontece prioritariamente no campo de trabalho em que o professor acadêmico está 

em exercício. Foi realizada nos espaços da: Educação Infantil, anos/séries Iniciais do Ensino 

Fundamental I, na Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo, Espaços Não Escolares, 

Coordenação Pedagógica e Gestão Escolar, com orientação e acompanhamento pelo professor 

formador do componente de Estágio Curricular Supervisionado.  

No entanto, ficamos nos questionando: Como o estágio pode ser oferecido em todos 

os semestres com a mesma ementa? Como não direcionar a ementa a cada espaço em que o 

estágio será realizado? Será que temos o mesmo olhar, para espaços tão diferentes, cheios de 

especificidades do aprender e do ensinar? Neste caso, caberia ao professor formador direcionar? 

O estágio está formando esse profissional para atuar na educação básica? Não tivemos respostas 

a essas indagações. 

Roldão (1999, p. 105), aponta que o estágio, 

É um campo de saber e de acção de extrema complexidade - sublinhando o papel da 

reflexão sobre e na acção como gerador de saber em permanente reconstrução 

dialética. Consciencializar esse processo é tornar o professor efetivamente competente 

– isto é, capaz de agir, de analisar e avaliar a sua acção e de modificar 



179 

 

 

fundamentalmente a sua acção em desenvolvimento, desembocando na produção 

constante de um saber reflexivo e renovado.  

Uma ação reflexiva que acontece desde o primeiro período, durante todos os semestres 

do Curso organizados em Estágio Curricular Supervisionado I, II, III, IV, V e VI, com 

carga/horária de 75 h/a cada, totalizando 450 h/a. Acreditamos que caberia uma ementa para 

cada período, com percepções e olhares diferenciados para cada segmento, o que não acontece. 

O trabalho é realizado em parceria dos componentes de Fundamentos da Práxis 

Pedagógica e Estágio Curricular Supervisionado, trabalham em parceria, colaborativamente, na 

articulação teoria e prática, na transformação deliberativa, na construção de saberes, na 

construção e reconstrução da sua prática e práxis docente, não pode ser pensado igual em cada 

modalidade de ensino, sem considerar suas especificidades, seu contexto, o segmento em que 

está sendo realizado.  

No Estágio Curricular Supervisionado, o professor acadêmico elabora um Projeto de 

Estágio, sob orientação do professor formador, aplica e avalia sua ação no contexto do estágio. 

A todo momento os sujeitos envolvidos no estágio, professor formador e professor acadêmico, 

avaliam suas ações pedagógicas, as dificuldades de relacionar a teoria debatida e a prática 

executada no contexto da sua sala de aula, buscando sanar as dificuldades, compreender as 

especificidades do contexto do estágio e construir conhecimentos juntos, em ação coletiva com 

os demais sujeitos dos processos de ensino e aprendizagem. 

Durante o estágio, acontecem as visitas in loco. Normalmente são realizadas duas 

visitas para cada professor acadêmico por semestre, momento que o professor formador do 

componente de Estagio Supervisionado observa a atuação docente do professor acadêmico, a 

organização do seu planejamento e execução das ações previstas. As situações observadas nos 

acompanhamentos são problematizadas pelos componentes de Estágio Curricular 

Supervisionado e Fundamentos da Práxis Pedagógica, componente integrante de todos os 

semestres/anos do Curso e que se constitui num dos espaços para esta reflexão. Para Zabalza 

(2014, p. 187), é o momento em que: 

[...] não se trata de aprendizagem mediada pelos livros, pelas explicações dos 

professores ou pelo contêiner semântico do qual recuperamos as noções a serem 

assimiladas. Não é uma aprendizagem em palavras, é sim no envolvimento com o 

qual o aprendiz enfrenta sua ação.  

Constitui-se um espaço significativo, de construção de aprendizagens, pois neste 

momento, os professores refletem sobre suas práticas, desconstroem e reconstroem seus 

conceitos, suas práticas, constroem conhecimentos e tentam relacionar os conhecimentos 
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teóricos e metodológicos com o seu fazer docente, é a sua ação, sua prática pedagógica, é a 

reflexão/ação/reflexão, sendo um processo que faz a diferença para os professores acadêmicos. 

Para o Professor formador, 

Desde o primeiro dia de aula  no Estágio, ao último dia de aula, eles estão levando as 

questões debatidas em sala de aula para a prática, para seu cotidiano, porque quando 

eles fazem os debates, as leituras , as discussões, eles, já se apropriam desses 

conhecimentos e já vão tentar levar para a prática, no dia a dia, e se tem algum 

problema, alguma dificuldade de praticar, agente volta e refaz, discute, rever, mas a 

principal contribuição ele tem a verdadeira aliança teoria e prática, na condução das 

suas atividades, que é o estudo da teoria no espaço da universidade e a sua 

implementação nas práticas dentro das escolas,  de suas práticas (Silva). 

Estas reflexões são realizadas a partir do que foi observado e demonstrado in loco, 

pelo contexto observado pelo professor formador de Estágio, o qual, interativamente, trará as 

questões suscitadas dos contextos das práticas de ensino dos professores acadêmicos para serem 

discutidas, refletidas e socializadas, no intuito de promover um espaço formativo de 

transformação deliberativa. A coordenação local do Parfor/Uneb observa que: 

O acompanhamento que o professor formador de estágio, faz a diferença, pois esse 

professor precisa estar buscando essas reflexões da sua ação, porque o componente 

FPP, está diretamente relacionado ao estágio, trabalham juntos, desde que inicia o 

primeiro semestre, componentes estes que proporciona as amarras, a reflexão teoria e 

prática, para que o professor possa conduzir seu processo formativo, direcionado, com 

sua prática pedagógica, com o seu exercício da prática docente (Maria). 

O Estágio Curricular Supervisionado I é desenvolvido na Educação Infantil; o Estágio 

Curricular Supervisionado II, nas séries iniciais, do 1º aos 5º ano, nas escolas do município; o  

Estágio Curricular Supervisionado III ocorre na modalidade de Educação de Jovens e Adultos; 

o  Estágio Curricular Supervisionado IV, em forma de oficinas em espaços não formais de 

educação ( praça, ongs, sindicato, posto de saúde e igreja) e o Estágio Curricular 

Supervisionado V, por meio de construção de projetos de intervenção em gestão escolar, feitos 

nas escolas do município de Gentio do Ouro/BA.  

A formação docente deve permitir que o professor possa propor, participar, refletir, 

reorganizar e compartilhar, com intencionalidade assumida e planejada. Essa é a função do 

estágio nesses espaços, construir a autonomia docente de pensar e construir suas práticas 

reflexivas. 

Zeichner (2013) propõe que o estágio seja um espaço de articular o conhecimento 

prático profissional e acadêmico de forma menos hierárquica e a serviço da aprendizagem 

docente. Essa articulação sugere valorizar o conhecimento dos professores profissionais e 

reconhecê-los como coletivo e parceiros nas práticas formativas. Neste percurso, é desejável 
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que a formação inicial promova novas práticas e instrumentos de formação, para concretizarem 

uma prática reflexiva.  

Vele ressaltar que o estágio IV foi desenvolvido com a comunidade, o que repercutiu 

muito no município. O professor saiu do âmbito da escola e adentrou nos espaços do município, 

desenvolveu atividades lúdicas, pedagógicas e envolveu todos em processos de ensino, 

aprendizagem e afetividade. Foram momentos relatados como muito significativos para os 

professores acadêmicos e, principalmente, para a comunidade.  

Houve a articulação entre Universidade e sociedade. A inserção do professor no espaço 

não escolar é uma necessidade emergente e é importante, pois, demonstra o caráter pedagógico 

desses espaços, e é importante pela promoção de processos que potencializam a educabilidade 

humana e trazem múltiplas possiblidades e demandas de ensinar e aprender, de educar e de se 

educar. Os estágios em espaços não escolares ocorreram em oficinas realizadas pelos 

professores acadêmicos com a comunidade: 

 

Quadro 03 - Oficinas realizadas em espaços não escolares 

ESPAÇOS  TEMA OBJETIVO 

CRAS  

 

Brincando com o corpo 

 

Desenvolver atividades lúdicas, a 

partir de brincadeiras com crianças do 

Cras, a fim de estimular e sensibilizar 

cada criança 

SINDSERV  

 

O cinema na formação política 

no/do SINDSERV 

 

Promover a educação em direitos 

humanos, culturais, sociais e 

trabalhistas, representados em 

liberdade, igualdade, democracia e 

direitos 

SINDSERV  

 

História do sindicalismo no 

brasil-direitos e deveres 

 

Proporcionar aos associados o 

conhecimento da história do 

sindicalismo no Brasil, bem como 

esclarecer os seus direitos e deveres. 

Posto de saúde da família  

 

Saúde e ludicidade no PSF 

 

Conscientizar as pessoas, 

principalmente as que vivem em 

condições desfavoráveis, a buscarem 

formas de cuidar da saúde 

Pastoral da juventude 

 

Limites e possibilidades para 

viver a juventude: olhar, refletir 

e decidir 

 

Proporcionar aos jovens o despertar da 

consciência dos seus próprios atos 

praticados no cotidiano, a fim de 

construir um mundo mais justo e 

fraterno 

Igreja Evangélica Assembleia 

de Deus  

 

Viola na praça: uma experiência 

lúdica com a música popular 

 

Utilizar o espaço não formal como 

instrumento de aprendizagem, 

apresentando às jovens novas 

possibilidades de construção do 

conhecimento, utilizando a música 

popular e a ludicidade como 

ferramenta de formação 

Fonte: Projeto do Curso Licenciatura em Pedagogia/Parfor, 2018. 
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Essas oficinas foram desenvolvidas pelos professores acadêmicos sob orientação do 

professor formador, envolveram o sindicato dos professores, o CRAS, o Posto de saúde da 

família, a Pastoral da juventude e a Igreja, levando os jovens, adultos e idosos da congregação 

para a praça, participando de atividades musicais. Foram momentos formativos que envolveram 

a comunidade e que edificaram aprendizagens sobre como o pedagogo pode desenvolver 

atividades profissionais nestes espaços não escolares, mas espaços de aprendizagens. 

 Os projetos foram construídos a partir de pesquisa sobre a temática, o contexto, a 

organização do material e planejamento das atividades. De acordo com a Coordenação local do 

Parfor, 

As oficinas interdisciplinares, é uma proposta de atividade que traz uma ação do 

professor na escola, com outros docentes que faz parte do corpo da escola, mas que 

ainda não estão fazendo essa formação inicial, ele faz uma atividade que proporciona 

uma reflexão da prática, então tudo isso é estabelece uma relação próxima, de 

vivencia, ou seja, o que ele vê no curso, de proposta teórica e metodológica, com sua 

prática pedagógica, com sua atividade docente do dia a dia na escola (Maria). 

Os professores acadêmicos também relataram que foi um momento muito rico e de 

construção de aprendizagens para eles. Na realização das oficinas descobriram outros espaços 

de ação pedagógica, outros contextos de inserção profissional do pedagogo, além de 

aproximação da escola com a saúde, a igreja, o CRAS e o sindicato, aproximação com a 

comunidade, ensinando e aprendendo em uma relação dialógica e dialética. Brandão (1995, p. 

2) nos alerta que ninguém escapa à educação: “[...] em casa, na rua, na igreja ou na escola, de 

um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para 

ensinar, para aprender-e-ensinar”. 

As oficinas realizadas com a comunidade provocaram grandes reflexões nestes 

profissionais. Segundo o professor acadêmico, foi um momento de descobertas e 

aprendizagens: 

E quando fomos para os espaços não formais, não sabíamos que podíamos atuar, que 

a pedagogia trabalha com os Sindicatos, as ONGs, a casa de idosos, no CRAS, como 

foi importante saber e compreender que a pedagogia vai além da sala de aula. Depois 

disso a gente começa a descobrir como a pedagogia é importante na sociedade. Depois 

disso a minha filha me pergunta o que fazer no ensino superior, e eu tenho estimulado 

ela para fazer pedagogia, porque apesar de ser professora a muito tempo, agora me 

encantou (Ruth). 

Além de formação profissional, de reflexão da sua prática, de aprofundamento teórico, 

também é um momento de descobrir a profissão, de encantamento. Momento também que a 
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comunidade escolar e local foram envolvidas, as atividades acadêmicas saíram dos muros da 

Universidade e chegaram até a comunidade, como nos relatou o professor acadêmico: 

No estágio em espaços não formal que desenvolvemos atividades com os idosos, 

fizemos o projeto Viola na Praça, Ave Maria, até hoje eles perguntam, a comunidade 

pergunta quando vamos fazer de novo, e querem que a gente faça outras atividades. 

Gente, hoje, a comunidade nos reconhece como professores, profissionais, fica visível 

para a secretaria de educação, para as escolas, para nossos colegas, e para a 

comunidade. Até me sinto tão importante (rsrsr), mas é sério, graças a Uneb chegar 

até nós (Lucas). 

Percebemos o reconhecimento do trabalho não só pela comunidade, mas pelos 

próprios professores acadêmicos que se reconhecem enquanto profissionais, momentos de 

construção da profissionalização docente, reconhecimento dos gestores, dos colegas de trabalho 

e dos alunos, que relatam que as aulas estão diferentes, que estão melhores. 

Após a realização de cada Estágio Curricular Supervisionado ocorrem  avaliações das 

produções, reflexões e vivências do professor acadêmico, buscando observar se houve a 

articulação da teoria e da prática, quais foram as dificuldades, os pontos positivos, as 

fragilidades, como foi a construção de conhecimentos. Também havia o momento de 

autoavaliação e avaliação das atividades desenvolvidas no componente pelos dos professores 

acadêmicos, que seriam considerados no planejamento do próximo período. 

Nós professores pensávamos as oficinas, os planejamentos, projetos, planos de aula, 

com o professor sempre presente, nos ajudando a realizar as intervenções, a refletir 

sobre o que e como estávamos fazendo. Tudo com eles presentes, isso foi fundamental 

para nossa formação (Pedro).  

O professor formador participa de todo processo de organização das oficinas, 

realizando as intervenções, refletindo a ação que iriam realizar, auxiliando os professores 

acadêmicos, e esta ação de mediador tem sido de grande importância para esses profissionais. 

Trata-se do momento de pensar junto, em prol de objetivos comuns e, nesta perspectiva, o 

professor formador afirma que: 

A perspectiva dos componentes de prática e de estágio tem que ter um 

acompanhamento melhor, isso incorre na seleção do professor formador. Porque se 

eu não tenho um  bom professor de estágio , certamente terei problemas na formação 

do professor, e ai não posso contribuir como gostaríamos com professores  sem a 

experiência do estágio, porque em um dado momento o coordenador local, ele vai se  

ver tão apertado sem professor que ele acaba pegando qualquer um para assumir o 

componente, pois os que ele poderia convidar, já não  podem mais assumir, pois já 

estão vinculado a outro polo, com outra bolsa, isso é um grande problema (Souza). 

Nos chama a atenção para a responsabilidade na seleção dos professores formadores 

que vão acompanhar a prática e o estágio, pois são os componentes fundantes e estruturantes 

do curso. É importante que este profissional compreenda o contexto desses profissionais que já 
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estão em exercício de sua profissão e buscam o aprofundamento teórico e metodológico, mas 

também a reflexão sobre sua prática, momentos de desconstrução, construção e reconstrução, e 

através do componente vão também construir novas práticas. E, principalmente, que tenham 

conhecimento do projeto, da proposta de formação e conheçam o contexto de atuação. 

Preocupação essa que está em consonância com Gatti (2011), que afirma que os 

professores formadores apresentam dificuldades de compreender as especificidades desse 

professor acadêmico do Parfor, que muitos não compreendem seu contexto, suas 

especificidades, suas limitações de tempo para ler, para estudar, para realizar as atividades do 

curso e do seu fazer pedagógico na escola. Não queremos dizer, com isso, que devemos nivelar 

esse profissional com superficialidades, mas compreender quem é esse profissional, onde atua 

e qual a sua realidade e ajudá-lo a progredir. 

Compreender que os componentes não se configuram como estudo apenas da teoria, 

mas buscam a transformação, através das aprendizagens construídas, para que esses 

profissionais, possam construir novas práticas pedagógicas, que possam construir sua 

profissionalidade docente. Assim, o professor formador que faz parte do Programa deve 

conhecer a proposta pedagógica, o PPP, o contexto no qual os professores acadêmicos atuam, 

o cotidiano docente da educação básica pública. Para Gatti (2014, p. 35), “Formar professor 

para a educação básica não está no horizonte da maioria dos docentes que atuam nesses cursos 

no ensino superior”, assim sendo, a seleção dos professores formadores deve ter critérios claros 

e estes devem se inteirar do curso, suas especificidades e principalmente da educação pública. 

Para o professor formador, 

O processor formador da Parfor, tem que ter essa perspectiva que ele é um formador 

de professores e não simplesmente, um formador de egressos de pedagogia ou de 

licenciatura, não sendo assim, nós não cumpriremos essas perspectiva de 

ação/reflexão/ação, o que eu quero dizer com isso é que, é que não podemos ser tão 

técnicos e conteudistas, academicistas e deixar de lado a perpespecitiva da formação 

de professores na perspectiva da análise, da reflexão, da tematização da prática, como 

muitas vezes acontece a teoria longe da prática ( Souza). 

Muitos desses professores formadores são muito teóricos e desconhecem a realidade 

da educação básica, da escola pública, assim não conseguem chegar até o professor acadêmico, 

não conseguem realizar a transformação deliberativa, por não compreender o contexto de 

atuação desse profissional. Ainda temos muitos professores formadores que são formados no 

bacharelado e sentem dificuldades em compreender e trabalhar no contexto das Licenciaturas, 

da docência, sentem dificuldades na reflexão e tematização da prática. 
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O Projeto do curso também contempla a realização de Seminários Temáticos, um a 

cada semestre, que foram realizados a partir das necessidades formativas, pontuadas pelos 

professores acadêmicos e que os componentes curriculares não contemplavam. Esses 

seminários, segundo projeto do curso, apresentam como objetivo: 

Permitir a atualização do currículo e se constitui em uma forma de abordagem de 

temas que se referem a itens do currículo que necessitam de maior aprofundamento 

e/ou assuntos supervenientes e ou das variáveis culturais políticas e sociais oriundas 

do espaço território de identidade do estudante e não estão contempladas no currículo 

do curso (Projeto do Curso de Licenciatura em Pedagogia/Parfor, 2018, p. 227). 

Os seminários temáticos realizados na turma de Licenciatura em Pedagogia/Parfor, no 

município de Gentio do Ouro/BA, atendendo que as necessidades apontadas pela turma foram: 

 

Quadro 04 - Seminários Temáticos 

SEMESTRE CH TEMA JUSTIFICATIVA 

 

I 

 

30 h 

 

A educação e 

seus múltiplos 

vieses 

Esse seminário justifica-se pela necessidade de valorizar a 

ferramenta do cinema enquanto meio de discussão dos fatos 

realizados e vividos pelos homens, ao longo de sua existência, 

trazendo a relevante contribuição da sétima arte enquanto 

problematizadora de uma educação cristalizada e, muitas 

vezes, vista somente pelo olhar viciado e retrógado. Assim, 

os docentes podem promover um debate profícuo dos 

elementos que formam a educação formal, além de 

visibilizarem a crítica do discente, valorizando a formação do 

gosto e da opinião de cada estudante, numa clara tentativa de 

formar seres pensantes. 

 

II 

 

30 h 

 

Riscos na 

infância e 

adolescência: 

abuso sexual e 

doenças 

sexualmente 

transmissíveis 

Ao longo de séculos, os jovens e adolescentes vêm sofrendo 

problemas relacionados a abuso sexual e pedofilia, 

prevalecendo um silêncio tanto por parte da sociedade, quanto 

governantes, bem como dos familiares. Relacionada a essa 

questão surgem também as doenças sexualmente 

transmissíveis, que atacam sobretudo os jovens de 15 a 24 

anos, sendo que muitas delas ainda não têm cura, como é o 

caso da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). 

Diante desse cenário, esse Seminário tem a missão de trazer 

informações para que os professores-alunos ajam como 

multiplicadores em suas salas de aula, levando essa 

informação aos seus alunos e pais. 

 

III 

 

30 h 

 

Trilhando o 

mundo mágico 

da literatura 

infanto-juvenil 

Esse seminário justifica-se pela necessidade de valorizar a 

ferramenta do texto literário enquanto meio de aprendizagem, 

mas, sobretudo como instrumento de prazer na escola. Os 

livros evidenciam os fatos realizados e vividos pelos homens, 

ao longo de sua existência, mostram a infância, seu 

imaginário e anseios. Cabe lembrar, ainda, a importância da 

leitura como fruição, mas que não pode eximir-se de discutir 

o que é a infância, quais suas características e problemáticas. 

 

IV 

 

30 h 

 

Literatura 

infanto-juvenil e 

jogos 

dramáticos na 

educação 

Esse Seminário justifica-se pela importância que a Literatura 

Infanto-Juvenil e os Jogos Dramáticos exercem na vida e na 

educação das crianças e dos jovens, fazendo-se cada vez mais 

presente no cotidiano das pessoas. Os jogos dramáticos serão 

trabalhados como uma metodologia para o professor explorar 

o conteúdo da literatura infantil, a partir das possibilidades 
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infantil e séries 

iniciais 

que os mesmos proporcionam. Com isso, pretende-se 

articular a literatura infantil e os jogos dramáticos como uma 

possibilidade pedagógica para viabilizar as atividades 

pedagógicas, nas áreas de aprendizagem da língua, 

psicomotricidade a partir da dinâmica da interpretação, 

representação, organização do pensamento e 

desenvolvimento da oralidade. 

 

V 

 

30 h 

 

Legislação da 

educação do 

campo: 

conhecer para 

compreender 

Na atual conjuntura educacional percebe-se a preponderância 

de diversos problemas, dentre eles, a dicotomia urbano-rural, 

visto que o conteúdo trabalhado nas escolas rurais não 

enfatiza e nem fortalecem a identidade e a cultura dos povos 

do campo, havendo descontinuidade entre a educação e o 

contexto de vida dos educandos. Os Movimentos Sociais 

começaram a reivindicar uma educação voltada para a 

realidade do campo, ganhando espaço na Constituição 

Federal e na Lei de Diretrizes e Base. Com isso, é necessário 

que haja adaptações necessárias para que o ensino se adéque 

a realidade do campo. Para isso, a escola e seus educadores 

precisam tomar consciência do tipo de humano do campo que 

se pretende educar. 

Fonte: A autora, 2019. 

 

 

Os seminários temáticos são oferecidos a partir das escolhas dos temas pelos 

professores acadêmicos, pelas necessidades formativas apontadas por eles. Os professores 

formadores convidados a realizar os seminários têm formação na área e apresentam o projeto 

da oficina, e este, ao ser aprovado pela equipe da coordenação geral do Parfor, é desenvolvido. 

Os profissionais realizaram a oficina de 30 h/a, envolvendo teoria e atividades práticas, 

considerando o contexto da sala de aula. Para os professores acadêmicos, as oficinas e 

seminários temáticos foram momentos formativos que muito contribuíram para a formação. 

Descreveram esses momentos como: 

Essa formação tem sido o diferencial na educação de Gentio do Ouro, ela não ficou 

presa aqui na sala de aula, essa formação; ela permeou na nossa escola, no nosso 

município, na creche, nos povoados, na igreja, na praça, no sindicato, nas ongs, em 

outros espaços (Gabriel). 

Relataram a importância de envolver os colegas professores, os alunos nas escolas, a 

comunidade e falaram com entusiasmo, com a satisfação da formação. Assim, foram se 

construindo, desconstruindo e reconstruindo como profissionais da educação, e rompendo as 

barreiras da escola e comunidade, como relatam os professores acadêmicos: 

 

Todos os nossos seminários e oficinas, buscamos integrar os alunos das nossas escolas 

e nossos colegas de trabalho. Eles observam nossas apresentações ficam encantados, 

dizem para não desistirmos da faculdade, que vale a pena enfrentar as dificuldades, 

que estamos aprendendo muito. A todo momento estamos trabalhando com a teoria e 

prática (Isabel). 

 

Quando o professor Benedito, fez a oficina de artes com a gente, nos piramos, não 

queria que acabasse mais, imagine nossos alunos, os olhos brilhavam. Eu me senti 
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uma criança, fiquei eufórico, imagine meus alunos, e quando fizemos o projeto lúdico 

na creche, as professoras da creche ficaram encantadas, queriam aprender a fazer com 

a gente esse trabalho, imagine os alunos que estão na creche, queriam que a gente 

fosse todos os dias, as professores se interessaram, querem aprender também (Daniel). 

 

Percebemos o quanto esses momentos formativos contribuíram, não só com a 

formação, mas com a profissionalidade docente, pois ensinar também é a construção e 

desenvolvimento da consciência de um ser humano inacabado em que o ensinar se torna um 

compreender a educação como uma forma de intervir na realidade da pessoa e do mundo. Para 

Severo (2017), a Pedagogia tem como objeto a educação, a formação humana e não somente a 

formação escolar, assim a Pedagogia encontra-se em outros contextos também, concretizando 

a relação escola, sociedade e ação pedagógica. 

Afinal, trabalhar a formação docente, é romper com práticas assumidas como verdade, 

é romper com práticas pedagógicas, é romper consigo mesmo para contribuir na instauração de 

uma nova compreensão dessa formação, por meio de um processo crítico, reflexivo, que 

constrói novas práticas. Para Gatti et al. (2019, p.187), “as práticas formativas devem 

proporcionar vivências que retratem, a complexidade de ensinar com a intenção de desencadear 

a integração entre a atividade teórica e a atividade prática”. 

Sendo a assim, a formação deve buscar romper com modelos vistos como únicos, e 

impulsionar mudanças, provocando um processo formativo em que o professor se assume como 

sujeito de sua história, em direção a um agir responsável e autônomo perante si mesmo e o 

mundo. 

 

4.3 Tecendo aprendizagens: as contribuições formativas  

 

Eu quero desaprender para aprender de novo. 

Raspar as tintas com que me pintaram. 

Desencaixotar emoções, recuperar sentidos. 

 

Rubem Alves 

 

Para tecermos nossas aprendizagens, é preciso nos despir das nossas verdades 

absolutas. É preciso estarmos abertos ao novo, a aprender. Por isso, começamos com Rubem 

Alves, ao expressar de forma poética: “quero desaprender, para aprender de novo [...] 

Desencaixotar emoções, recuperar sentidos”. É com base no currículo real, expresso na fala dos 

professores acadêmicos que após vivenciar esse “tempo de aprendizagem”, previsto no curso 

de Licenciatura em Pedagogia/Parfor/Uneb, fomos dialogando para conhecer as contribuições 

formativas que o curso possibilitou aos professores acadêmicos em formação em exercício. O 
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que desaprenderam, para aprender de novo? Que emoções desencaixotaram? Que sentidos 

recuperaram ou construíram? Criaram possibilidades de construção de conhecimentos através 

das experiências, vivências, teoria e prática?  

Masetto (1996, p. 96) aponta para algumas características para a formação do 

professor, a saber:  

[...] inquietação, curiosidade e pesquisa. O conhecimento não está acabado; 

exploração de "seu" saber provindo da experiência através da pesquisa e reflexão 

sobre a mesma; domínio de área específica e percepção do lugar desse conhecimento 

específico num ambiente mais geral; superação da fragmentação do conhecimento em 

direção ao holismo, ao inter-relacionamento dos saberes, a interdisciplinaridade; 

identificação, exploração e respeito aos novos espaços de conhecimento (telemática); 

domínio, valorização e uso dos novos recursos de acesso ao conhecimento 

(informática); abertura para uma formação continuada. 

Nessa perspectiva os alunos acadêmicos foram para a Licenciatura em 

Pedagogia/Parfor, buscando construir conhecimentos, saberes que subsidiassem suas ações 

pedagógicas, buscando inovações nas práticas e a formação. Construíram saberes, tiveram 

acesso a outras formas de aprender e ensinar, de acessar a informação, de construir 

conhecimentos, de domínio de outros recursos pedagógicos, metodológicos e tecnológicos 

(novos e antigos), iniciaram suas experiências, seus primeiros passos na pesquisa.  

E assim iniciamos nosso diálogo com os professores acadêmicos, querendo ouvir o 

que os levou ao lugar em que estavam. O que os estimulou voltar a estudar, a ir para 

Universidade? A cursar a Licenciatura em Pedagogia? E qual o sentido e significado do curso? 

Neste diálogo, fomos identificando na voz dos sujeitos, a resposta para nossas indagações: 

 

Significa a realização de um sonho, quando íamos imaginar que uma vez na vida 

íamos fazer um curso superior, íamos está na universidade, isso aqui não era pra gente 

não, se muito a gente só cursava até o segundo grau. Universidade ... (pausa) eu 

achava que quem sabe um dia minha filha com muito sacrifício ia até fazer, mas eu... 

nunca (Madalena). 

 

Para mim significa buscar conhecimentos, em relação a minha prática é um avanço, a 

gente aqui vê isso muito bem, é claro que o que a gente já fazia em sala de aula né , a 

gente não sabia dá o nome, mas também o curso não só beneficia a gente na nossa 

profissão, que mudou muito a nossa prática na sala de aula, mas mudou também na 

vida pessoal, a gente tem outra noção de mundo, outra visão de educação, de prática, 

até de práxis (rsrsrs), de tudo, mesmo de ser humano, como um ser humano. E 

pedagogia nos trouxe isso (Lucas). 

 

Na faculdade em si, me libertou (ficou muito emocionada) (Aparecida). 

 

Eu vim porque surgiu esse convênio, a secretaria divulgou nas escolas, quase nem 

acreditei quando disseram que era a Uneb. Até então a Uneb nunca tinha chegado 

aqui, um município tão distante, imagine a Uneb, mas até então nunca tínhamos tido 

acesso a uma universidade pública, gratuita e de qualidade e presencial, isso foi muito 

pra gente (Ruth). 
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A realização de sonho, sim um sonho, que por muitas vezes imaginado como 

impossível. Agora possível, um sonho de muitos anos, como já relatei anteriormente, o 

município de Gentio do Ouro/BA, foi um dos últimos municípios a ser contemplado com o 

Curso de Licenciatura em Pedagogia do TII, pois o Programa Parfor, foi implementado pela 

Uneb desde 2009 e o município aderiu ao Programa em 2014, sendo a última etapa do TII.  

Esses professores haviam tentado que a formação fosse para o município desde 1999, 

com o Programa da Rede Uneb 2000, mas infelizmente à época, não conseguiram, assim, foram 

quinze anos de espera pela oportunidade de concretização do direito à formação. Com a 

distância do município da Universidade, dificilmente conseguiriam realizar o “sonho”, direito 

de investimento na formação profissional. O Parfor chegar ao município foi uma realização e 

uma conquista pessoal e profissional, a garantia de um direito constituído.  

Em seus relatos, demonstram a satisfação com a formação, mesmo pontuando as 

dificuldades com a falta do transporte, a carga horária árdua de trabalhar 40 h/a, trabalhar nos 

turnos matutino e vespertino e estudar no turno noturno, da falta da ajuda financeira por meio 

da bolsa, da longa distância entre os povoados e o município. Ainda assim não pensaram em 

desistir, e pontuaram que um apoiava o outro, assim como destacaram a importância da força e 

incentivo que receberam dos professores formadores, dos coordenadores. Todos esses aspectos, 

foram pontuados nas pesquisas de Gatti (2011), Souza (2017), Santos Neta (2016). Mas, 

reforçam o que os fez permanecer: 

 

O que me fez permanecer foi a minha vontade de questionar a minha prática de sala 

de aula no dia a dia e comparar com as novas demandas da educação, haja vista que 

eu já tinha iniciado um curso numa faculdade particular e parei, e depois vim para 

Uneb, e comparando uma com a outra é muito diferente, não tem nada haver uma com 

a outra. A Uneb tem qualidade dos professores formadores e também pela dinâmica 

do curso, por exemplo pelas oficinas e seminários temáticos que nós realizamos tem 

tudo a ver com o que exercemos na sala de aula e tem muita coisa que nunca tínhamos 

visto nem em jornadas pedagógicas, nem na sala de aula, e tem tudo a ver com a nossa 

prática educativa. E o que me faz está aqui é os professores formadores são nossa 

inspiração, porque eles são professores mestres, doutores e vem até nos, nos ajudar a 

darmos um salto na educação do nosso município, eles podiam estar em outros 

estados, outros lugares, mas não estão aqui, com a gente. Eles são muito bons, 

profissionais dedicados, a gente ver a humildade, a simplicidade deles em nos ajudar 

nessa caminhada da educação do estado, do país e do nosso município, esses 

professores nos inspiravam, nos inspiram (Ruth). 

 

Permaneci muito pelo apoio dos professores, assim eles instigam a gente a estudar, 

cada professor melhor que o outro, com auto nível, mas que compreendiam a nossa 

dificuldade e nos orientavam, estudavam com a gente, iam observar nossa sala e 

depois nos discutíamos aqui, sem criticar, mas apontando o que podíamos melhorar, 

avançar, onde nós não estávamos tão bons e como podíamos melhorar, isso tem sido 

muito significativo (João). 
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A formação se fez importante a estes profissionais; as dificuldades não foram maiores 

que o desejo de aprender, do desejo e esperança de melhorar o contexto em que vivem, a 

realidade educacional em que se encontram. As dificuldades não conseguiram apagar a 

realização do sonho, do desejo, o objetivo da formação. É o que nos alimenta, é o que nos faz 

profissionais, é o que nos move, nos transforma, é a força do sertanejo, que enverga, mas não 

cai. 

Ressaltam a importância do professor formador conhecer o espaço e tempo onde 

atuam, se aproximar da realidade deles, de levantar os pontos frágeis de suas práticas, não como 

uma crítica destrutiva, mas apontando o que podiam melhorar, onde podiam avançar. O 

incentivo e estímulo dos professores formadores foi imprescindível para os professores em 

formação, a aproximação, a empatia, o estar junto, o aprender com o compartilhamento e 

colaboração, fez a diferença. Para Gatti, Barreto e André (2011), a aprendizagem da docência 

em contextos de prática torna-se necessária a aproximação entre os espaços de formação e de 

atuação do professor, constata também que deve haver um ambiente e uma cultura de 

colaboração entre os profissionais da escola e os professores formadores. 

Apontam a estima do professor formador como um incentivador, um articulador de 

aprendizagens, Gimeno Sacristán (1999, p. 66),  pontua que “o ensino é uma prática social, não 

só porque se concretiza na interação entre professores e alunos, mas também porque esses atores 

refletem a cultura e contexto sociais a que pertencem”, assim os professores formadores, se 

aproximaram dos professores acadêmicos, se aproximando de suas culturas, de seus contextos, 

compreendendo o percurso da formação, suas fragilidades e necessidades formativas, 

articulando a construção de saberes, proporcionando avanços nas práticas, práticas estas que se  

constituem numa atividade de reflexão apoiada e fundamentada na teoria.  

No decorrer do diálogo, os professores acadêmicos trouxeram alguns relatos de como 

eram suas ações antes da formação: 

 

Ave Maria, nem me lembre (rsrsrs), graças a Deus que mudou muito. A forma como 

eu trabalhava com meus alunos, só reproduzindo o livro didático. Era um apego 

(rsrsrs), agora não, planejo as atividades, pesquiso os conteúdos, penso na melhor 

forma de trabalhar com eles, busco outras formas de ensinar, olho para meus alunos 

enxergando as dificuldades deles e pensando como posso fazer para avançar com eles 

(Aparecida). 

 

No início a gente trabalhava assim: EVA VIU A UVA (todos riem), não refletíamos 

e nem questionávamos, só reproduzíamos. A cada momento que aprendemos coisas 

novas, penso: meu Deus, o quanto que eu não enxergava, o quanto que eu não sabia, 

quantos erros cometi, que se tivesse a formação antes, não teria feito (Gabriel). 
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E quando a gente descobria que tinha feito certo, mesmo sem saber (rsrsrs), ficava 

alegre demais, a gente também acertava viu. Descobríamos o nome do que estávamos 

fazendo. A gente acertava também, graças a Deus, não foi só erros não (rsrsr) (Ruth). 

 

Já nos afirmava Freire (1986, p. 17): “Não basta saber ler que “Eva viu a uva”. É 

preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para 

produzir a uva e quem lucra com esse trabalho”, é preciso compreender, refletir a realidade, 

contextualizar a formação, trazendo sentido e significado, realizando a leitura da palavra e do 

mundo. 

Foi neste contexto que procuramos saber a respeito da relação entre teoria e prática, 

no curso, da construção e reconstrução da prática pedagógica, se existiu e de que forma, pois 

queríamos saber o que eles compreendiam sobre teoria e prática e como se deu no curso esta 

relação com a sua ação em sala de aula, o que mudou? Quais as contribuições da formação para 

a sua prática pedagógica? No entanto, os professores acadêmicos falavam dessa relação a todo 

momento, todos os participantes sempre traziam em seus depoimentos essa relação e o quanto 

foi importante para eles compreender o que a prática trazia da teoria e vice-versa, onde e como 

eles poderiam fazer a transformação deliberativa da teoria e da prática. 

 

Durante o curso nós tivemos a teoria (estudamos os teóricos, as metodologias) e a 

prática (o que nós fazíamos, nossa ação né) não só nos estágios, e nem só na nossa 

profissão, mas também dentro de todas as disciplinas, todos os professores nos 

chamavam a atenção da teoria e como iriamos trabalhar com ela em nossa sala, davam 

exemplos, analisando as atividades, os nossos trabalhos foram sendo tendo em vista 

como aplicar em sala de aula, como transpor essa teoria, nas nossas atividades. Foi 

bem difícil no início (Pedro). 

 

A relação entre teoria e prática esteve sempre relacionada. Existiu aulas teóricas, mas 

teve aulas teoria e prática juntas, a relação entre teoria e prática ficou muito evidente 

nos estágios, quando a gente tinha a aula aqui e nas visitas o professor voltava e 

relacionava o que a gente tinha estudado. Avaliávamos nossa prática, identificávamos 

onde e como podíamos melhorar, avançar. O professor falava: lembra do que 

estudamos? Como vocês utilizaram seus estudos? Em que momentos precisaram 

recorrer a teoria para pensar a prática? Aí nós pensávamos como. Foi difícil pensar no 

início, mas depois já íamos fazendo isso o tempo todo, aí também ia perguntando ao 

professor (Lucas). 

 

Em relação á (re)construção da prática pedagógica, a todo momento em nosso diálogo,  

comparavam o que faziam antes da formação, em suas salas e praticamente todos afirmavam 

que durante a formação conseguiram compreender o  que faziam em sala, que descobriram o 

nome do que faziam  e utilizavam, que realizavam atividades, mas não sabiam porquê e para 

que, enfim, aplicavam atividades, sem refletir sobre elas, que reproduziam conhecimentos que 

se encontravam nos livros didáticos, que apenas retransmitiam saberes que eram transmitidos 
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a eles, mas com a formação foram aprendendo e construindo seus saberes docentes, como fica 

claro na fala da professora: 

O que a gente buscou, foi descobrir um nome naquilo que a gente nem sabia, a gente 

tinha uma prática de muitos anos dentro da escola, vivendo na escola, em classes 

multisseriadas a muitos anos, e trabalhando, só que a gente desenvolvia aquela prática 

sem saber porque mesmo, seguia o livro didático, direitinho, mas com o curso de 

Pedagogia, os professores nos ajudaram a compreender os comportamentos, os nomes 

das situações que os alunos se encontra, como por exemplo: tal aluno está com 

dificuldade na leitura: como identificar, como fazer, porque fazer, que atividades 

podemos planejar para sanar essa dificuldade, como é dado o nome para isso. Isso a 

gente aprendeu aqui, e não só isso, nós aperfeiçoamos os conhecimentos, crescemos 

na sala de aula e o reconhecimento profissional, agora sim sou professor (Madalena). 

Identificamos que até então esses professores ministravam suas aulas de forma 

mecânica, sem compreender o que estavam fazendo, para que e porque aplicavam atividades, 

mas ao planejar, não refletiam, não relacionavam ao contexto de ensino e aprendizagem dos 

alunos, apenas aplicavam as atividades, transmitiam os conhecimentos, seguiam o livro 

didático, ou aplicavam as atividades que lhes foram entregues nos momentos de planejamento.  

No entanto, depois da formação,  conseguem refletir sobre sua prática, ressignificá-la, 

pensar sobre as estratégias de aprendizagens que podem desenvolver em sua sala de aula, 

conseguem se desvencilhar do livro didático como um guia, passam a construir suas 

aprendizagens e a dos seus alunos, planejam as atividades de aprendizagem, refletindo, 

analisando em que elas contribuem para a aprendizagem do aluno, corroborando com o que nos 

afirma Canário (2007, p. 138), 

Aprender a agir como um profissional reflexivo, significa ser capaz de analisar o seu 

trabalho profissional, melhorar as suas próprias estratégias e práticas de ensino, 

assumir a responsabilidade de produzir novos conhecimentos acerca da educação e da 

sua formação.  

Ou seja, a formação vem contribuir para que o docente advenha a aprender olhar para 

o mundo a partir de múltiplas perspectivas, de múltiplos olhares e construir seus conhecimentos 

sob diversos aspectos, utilizar esse conhecimento para construir práticas mais equitativas na 

sala de aula. 

Relatam as dificuldades que tinham em trabalhar a teoria e prática juntas, achavam que 

a “teoria era uma coisa e que a prática era outra”, narram que participavam de formações, mas 

que não conseguiam trazer o que viam, para suas aulas, lembram da dependência do livro 

didático. No entanto, apontam o quanto conseguiram avançar quando começaram a 

compreender suas práticas de ensino, quando começaram a relacionar o que estudavam com o 

que faziam em sala de aula, quando produziam conhecimentos com a mediação dos professores 
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formadores, quando iam relacionando o que estudavam com a ação pedagógica, corroborando 

a concepção de Canário (2007), assim também percebiam o quanto evoluíram com a formação: 

 

Era tudo muito, muito limitado, o apego ao livro didático era imenso, porque assim, 

só fazíamos tudo com o livro didático, não era porque não queríamos usar outras 

coisas, era porque não sabíamos, é diferente (Pedro). 

 

Eu acho que a visão da gente, eu pelo menos mudei muito nesta questão do uso do 

livro didático e do quadro de giz, não que não sejam instrumentos que devam ser 

usados, mas a gente ainda percebe até mesmo pessoas graduadas que ainda focam o 

trabalho apenas no quadro, e neste sentido eu tenho trabalhado com meus colegas 

também, porque ficamos muito apegados a quadro e livro didático, não fazíamos 

diferente, porque não sabíamos inovar, tínhamos medo de buscar coisas novas. Agora 

não, diversificamos a metodologia, o material que usamos nas aulas, agora nós 

pensamos como trabalhar nas aulas (Aparecida). 

 

Relatam o apego ao livro didático, pois não sabiam fazer diferente, não conseguiam 

desenvolver suas aulas, sem seguir o livro, o roteiro do livro didático. Relatam o quanto foi 

difícil se libertar do livro didático, mas também como foi enriquecedor e prazeroso descobrir 

que eram capazes de pensar, de planejar, de fazer diferente do que estava posto, de construir 

conhecimentos e a ação pedagógica significativa.  

Por meio da formação, foram construindo conhecimentos colaborativos. Nos 

momentos de planejamento, foram pensando juntos, refletindo, construindo juntos outras 

formas de ensinar e aprender, de refletir sua prática, refletir, construir atividades que 

estimulavam a construção do saber.  

Nesse contexto, Contreras (2012) reflete sobre o ensino como uma profissão de caráter 

reflexivo, já o pesquisador Canário (2007) traz em uma Carta da Conferência sobre o 

desenvolvimento profissional dos professores, ocorrida em Lisboa, no ano de 2007, que se faz 

importante pensar os cursos de formação que origine a: 

A concepção do professor como analista simbólico, exercendo a sua acção 

profissional em contextos marcados pela complexidade, a incerteza e a 

imprevisibilidade, em que emerge a importância das dimensões coletivas e 

contextuais da aprendizagem profissional em acção. É este raciocínio que preside a 

forte valorização do professor como um “prático reflexivo”, o que conduz diretamente 

a concepção do professor como investigador e ao papel central da prática profissional, 

em contextos reais, nos processos de formação profissional dos professores 

(CANÁRIO, 2007, p. 138). 

Que nos cursos de formação de professores em exercício, em ação da sua profissão, 

tragam suas experiências e vivências formativas para seu contexto de atuação, que possam 

refletir sobre sua prática e modificá-la de forma significativa. Entender como e porque se 

aprende, como e porque se ensina, que construímos nossas aprendizagens, e esta relação de 

aprender se deu na formação; quando relatam que antes não compreendiam o quê,  e o porquê 
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estavam fazendo, mas que com a formação compreenderam suas ações, compreenderam o que 

estavam realizando em suas salas, mais ainda, agora refletem sobre suas ações, estudam e 

planejam as atividades.  

Em relação à construção das aprendizagens teóricas e práticas dos professores 

acadêmicos, os professores formadores nos afirmam que: 

 

Esta relação de estudos e atuação dos alunos, é superinteressante e importante, porque 

enquanto nós temos os cursos regulares na Uneb, alunos que ainda vão para o campo 

de trabalho, vão entrar em contato no momento do estágio, nos programas de 

formação de professores em exercício como o Parfor, eles já estão em atuação, então 

nós já temos na maioria das vezes, o processo de ensino, enquanto processo de 

tematização de prática, enquanto um professor, discute em sala de aula as perspectivas 

daquela disciplina, dos componentes em que ele quer discutir ali, para que os alunos 

apliquem, reflitam em suas  salas.... Quando eles trazem isso, eles trazem como 

aspecto para analisarem como foi a aplicação no seu contexto, analisam e refletem sua 

prática, o tempo todo analisam teoria e prática (Souza). 

 

Todos os conteúdos que nós trabalhamos em prática pedagógica, eles passam a aplica-

los do dia a dia da sala de aula, tanto nas atividades didáticas, como também nas 

questões ligadas a políticas públicas, currículo, é que todos esses elementos vão para 

lá para a escola e depois trazem o feedback mostrando para a gente quais são as 

dificuldades de aplicar isso na prática e quais são as possibilidades, o que está dando 

certo e o que não dá. Aí, quando eles voltam com essas discussões, é que nós vamos 

para prática, fazer uma avaliação do que que não foi colocado em prática e o porquê 

e vamos rever nossos conceitos, vamos pensar juntos, refletir e planejar (Silva). 

 

Relatam a preocupação e compromisso dos professores formadores envolvidos no 

curso para trazer a experiência, a vivência desse profissional para ser debatida na sala de aula, 

trabalhar com a teoria, a prática e as experiências formativas. A teoria vai fundamentando essa 

prática pedagógica, e assim conseguem relacionar o que estudam e como utilizar em suas 

atividades, como planejar usando o que estavam aprendendo. Iam reconstruindo suas práticas, 

assim superam a concepção de professor executor de atividades, para aquele que propõe 

atividades e aprendizagens, que reflete sobre sua prática e planeja sua ação. Segundo Roldão 

(1999, p. 107), essa relação: 

Implica gerar e pensar a mudança das práticas, com base nos seus fundamentos, 

reavaliando-a constantemente na interação que ocasiona com o outro – o aluno. E 

formular essa reflexão de forma logicamente articulada e informada por saberes 

científicos que se mobilizam ou se vão procurar (formação em contexto) de modo a 

que essa reflexão possa ser estruturada e clarificada por nós e analisada por outros, 

retomada, contestada, desenvolvida – como um saber que efetivamente se constitui, 

constrói e circula. 

Essas transformações ficam claras na fala dos professores acadêmicos quando relatam 

suas reflexões, as mudanças em suas práticas, quando narram o processo de dependência do 

livro didático e como foram aos poucos se libertando e construindo novas práticas, novas 

atividades contextualizadas, foram construindo a autonomia de ser professor, de pensar, refletir 
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e construir práticas que consideravam o que estavam estudando, as concepções 

epistemológicas, teóricas e metodológicas a sua ação pedagógica. 

Outra questão que os professores acadêmicos relatam foi em relação ao planejamento, 

afirmam que foi um aspecto imprescindível na profissão docente, foi no espaço do 

planejamento que aprenderam pensar sua atividade docente, refletir e executar os processos de 

ensino e aprendizagem dos alunos. Planejar o Projeto Político Pedagógico da escola, planejar 

as aulas, enquanto processo de reflexão e construção de conhecimentos de professor e aluno. 

Relatam o que mudou no planejamento com a formação: 

 

Já eu quando assumi a coordenação pedagógica, comecei a questionar com meus 

professores também, falava; gente vamos procurar outras metodologias, outros 

materiais, vamos inovar também? Fui fazendo os enfrentamentos na escola, mas 

também estudando com eles, teve algumas resistências, mas quando eles perceberam 

que podiam ir além do quadro e do livro, não podemos utilizar só eles, como se fosse 

uma lâmpada que você olha e ofusca seu olhar, temos que buscar outras fontes, outros 

instrumento de aprendizagem. Então nessa questão, depois da formação nós também 

estamos tendo outra dimensão do que é o trabalho pedagógico na sala de aula, na 

escola e na secretaria de educação (Isabel). 

 

Antes a gente, claro já tinha o conhecimento sobre planejamento, sobre avaliação, mas 

com o curso de Pedagogia fomos aprendendo mais, ampliando nossos conhecimentos, 

aperfeiçoando cada vez mais, a cada semana que aprendemos, na semana seguinte 

quando íamos planejar as próximas aulas , a gente já planejava, considerando tudo 

que aprendíamos, pude compreender o desafio do que é a educação infantil, e 

aumentando a minha responsabilidade de ensinar, de pesquisar como alfabetizar, 

como construir o conhecimento junto com os alunos (Aparecida). 

 

“Uma lâmpada que você olha e ofusca seu olhar”, “é como se eu fosse cega”, são 

relatos intensos, porém sinceros, verdadeiros, era dessa forma que se sentiam, pois ao ouvir a 

fala desses professores, todos concordavam, balançavam as cabeças de forma positiva, 

afirmavam que era assim que eles se sentiam, e passaram a enxergar como eram, se 

emocionaram muito.  

Depois que tiveram acesso ao conhecimento, se compararam a seus alunos e 

perceberam que é assim que se sentem em muitas situações quando não conseguem aprender e 

que eles, professores, não conseguiam ver, enxergar esse outro lado. Pensar que em pleno 

século XXI, nós professores, apesar do acesso à formação e à informação nem sempre 

construímos conhecimento. No entanto, a formação os provocou para que fossem além, 

significassem o valor da profissão, a necessidade do trabalho coletivo, cooperativo com seus 

pares, o refletir e construir estratégias de aprendizagens.  

Por meio da aprendizagem dos saberes específicos da profissão docente, foram 

também tornando-se construtores de saberes, de práticas pedagógicas que proporcionam a 

aprendizagem de seus alunos, desenvolvendo habilidades e competências do ensinar e do 
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aprender. A partir da formação, deram não só nome às práticas que já realizavam, mas 

compreenderam o que faziam e porque fazia, para quem e com quem faziam. Conforme nos 

afirma Roldão (2007 apud ALVES; ANDRÉ, 2013, p. 11): 

Os saberes específicos têm na prática docente um meio privilegiado para sua 

reformulação e produção. Essa condição insere os professores na posição de autores 

de parte dos saberes específicos que mobilizam na realização do trabalho e esse 

exercício exige desses profissionais a reflexão constante sobre o “por quê” ensinam 

de determinada forma; que fundamentos mobilizam; como empregam a 

discursividade na defesa desses saberes; como os relacionam com outros referentes. 

Pensar sobre essas indagações, individual ou coletivamente, amplia a possibilidade de 

os professores encontrarem sentido e significado para o que fazem, como fazem e por 

que fazem.  

Os momentos formativos contribuíram para os professores acadêmicos encontrar e 

construir significados do que fazem em suas salas, a maneira como ensinam e aprendem, 

refletem sobre as metodologias, porque fazem daquela forma e não de outra. Como relatam, 

encontraram o nome do que antes reproduziam, aplicavam, mas não sabiam o que era, não 

refletiam. 

Para o professor formador, uma das principais transformações observadas no contexto 

da sala de aula, em suas visitas in loco, foi o crescimento dos professores acadêmicos, o 

desenvolvimento de um outro olhar, de reconhecer a importância do planejamento, de pensar e 

refletir sobre as aulas, de elaborar outras estratégicas metodológicas, de pensar os processos de 

ensinar e de aprender: 

A principal contribuição, foi que eles (professores acadêmicos) construíram um 

arcabouço de conhecimento teóricos, metodológicos, que eles não tinham antes, e eles 

fazem questão de demostrar isso no dia a adia, nas práticas cotidianas. A segunda, é 

deixar muito o improviso, é trabalhar com o planejamento, planejar aulas, planejar 

avaliações, porque eles começaram a compreender a importância e o significado de 

planejar e avaliar, para construir os processos de ensino e aprendizagem (Souza).  

Segundo Canário (2007), trabalhar com a prática pedagógica significa reconhecer que 

mais do que fazer uma justaposição entre teoria e prática, implica reconhecer a importância da 

experiência em situação real (aprende-se com ela e contra ela), reconhecer que a teoria e a 

prática são indissociáveis, estando presentes em uma via experiencial, investe-se na ação de 

conhecimentos anteriores e a reflexão feita sobre o vivido, o experienciado, o conhecimento 

construído à luz da teoria e da experiência pedagógica.  

Nesse contexto, tanto professores acadêmicos quanto professores formadores relatam 

a construção dessa prática, a quebra do paradigma de que “a teoria é uma coisa e a prática é 

outra”, na formação, juntos conseguiram ressignificar a prática, fundamentada na teoria, 

conseguiram realizar a transformação deliberativa da teoria e prática. Narram o quanto a 
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fundamentação teórica contribuiu para pensar e analisar a forma como ministravam suas aulas, 

como planejavam os objetivos, os conteúdos, as atividades e, principalmente, para pensar o 

contexto da educação. 

Relatam que mudaram muito suas práticas e transformaram a forma de olhar o 

processo de ensino e de aprendizagem, a forma de olhar para si, para a escola e para seu aluno: 

 

Mudou as maneiras do dia a dia, de chegar na sala de aula e trabalhar com as 

aprendizagens dos alunos, mudou a maneira de enxergar meus alunos, muitas coisas 

errado que eu fazia, mas não era que eu fazia errado, mas porque eu não sabia que 

estava errado, não tinha consciência e nem o conhecimento que tenho hoje (João). 

 

Uma das marcas dos professores, foi despertar o nosso olhar social na escola, para os 

alunos e até para nós mesmo. De enxergar que os alunos não são iguais, que a sala 

não é homogênea, assim como eu podia dá uma aula igual para todos e querem que 

aprendessem igual. Agora olho diferente, para uma sala diferente, com metodologias 

e formas de ensinar e avaliar diferenciada (Madalena). 

 

Para mim o que mais contribuiu foi eu entender a importância do planejamento, de 

ser flexível, de mudar o plano, de ter o objetivo centrado não na aula, mas nas 

aprendizagens dos alunos. Eu antes fazia o plano, mas não me preocupava se esse 

plano atendia a demanda de aprendizagens dos alunos, o que eu preciso melhorar 

como professor, o que meus alunos precisam melhorar, isto tinha que está no 

planejamento, a avaliação também mudou a forma, pois antes só considerava as 

provas no final da unidade, e agora, penso se eles estão aprendendo ler, escrever e 

compreender o que estamos trabalhando, acompanhamos os alunos de perto, 

observamos eles o tempo inteiro. Essa formação em Pedagogia, está indo muito além 

do que eu imaginava (Isabel). 

 

A partir da formação, foram identificando suas fragilidades e necessidades formativas, 

mas, e principalmente, mudaram a forma de se enxergar, e descobrir seus alunos, como 

aprendentes, perceberam que tinham que mudar a forma de planejar as aulas, de diversificar as 

metodologias, de estratégias de aprendizagens, de avaliar. 

 

A forma de avaliar os alunos também mudou muito, porque nós éramos acostumados 

só a aplicar provas e testes, e agora vimos várias outras possibilidades de avaliar, 

outros instrumentos, de estar avaliando usando outras estratégias, e agora 

acompanhamos nossos alunos, avaliamos no dia a dia, acompanhamos seu 

desenvolvimento, e não mais aplicar as provas (Lucas). 

 

Em relação a avaliação, que nós ficávamos apegados as notas, a números, não 

considerávamos as questões formativas da avaliação, nem compreendia assim, então 

é muito proveitoso agente está aqui com todo esse leque de aprendizagens a nossa 

disposição, de momentos de pensar a nossa formação, a sala de aula, a cotidiano de 

nossos alunos, que existe várias formas de aprender, que vai além das aulas 

expositivas, do decoreba, do livro (João). 

 

Neste contexto, corroboramos com Nóvoa (2006, p.14), quando nos aponta que nosso 

desafio é: 

A formação mais centrada nas práticas e na análise das práticas. A formação do 

professor é, por vezes, excessivamente teórica, outras vezes excessivamente 
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metodológica, mas há um déficit de práticas, de refletir sobre as práticas, de trabalhar 

sobre as práticas, de saber como fazer. É desesperante ver certos professores que têm 

genuinamente uma enorme vontade de fazer de outro modo e não sabem como. Têm 

o corpo e a cabeça cheios de teoria, de livros, de teses, de autores, mas não sabem 

como aquilo tudo se transforma em prática, como aquilo tudo se organiza numa 

prática coerente. Por isso, tenho defendido, há muitos anos, a necessidade de uma 

formação centrada nas práticas e na análise dessas práticas. 

Conforme os relatos dos professores acadêmicos, eles aspiravam fazer diferente, de 

outra forma, mas não sabiam, outras vezes até faziam, mas não compreendiam o que era, 

relatam que não sabiam o nome do que estavam fazendo, que não conseguiam relacionar as 

formações com o que trabalhavam em suas salas, assim como nos afirma o autor.  

No entanto, no andamento da formação, traziam suas experiências, seus fazeres para a 

aula, para analisar, debater, para compreender a ação docente à luz da teoria. Começaram a 

construir conhecimentos relativos à prática pedagógica, a compreender o que faziam, porque e 

para que faziam.  

Identificamos que a partir do momento que tiveram acesso ao conhecimento 

epistemológico, teórico, e metodológico, relacionaram e fundamentaram suas práticas. 

Conseguiram reconhecer suas fragilidades, o que faziam antes, sem compreender o porquê e 

como faziam, para a partir do momento que analisaram suas ações contextualizadas, 

compreenderam o que estavam fazendo, o porquê e para quem, compreenderam como se dá o 

processo de ensino e aprendizagem.  

Ao compreender o significado e importância do planejar, analisando o objetivo da 

aula, o conteúdo, o aluno, as atividades. Ao se enxergar, olhar para si mesmo, descobrir o aluno, 

como parte da sua prática, compreender que a teoria vai fundamentado suas ações pedagógicas, 

conseguiram realizar a transformação deliberativa do conhecimento. 

Acreditamos que a formação desses professores acadêmicos conseguiu trazer essa 

reflexão da prática, a análise de suas ações pedagógicas. E além dessa reflexão, a formação foi 

além da sala de aula, conseguiram levar as aprendizagens à escola onde atuavam, aos colegas 

de trabalho que não participaram da formação, à comunidade, à troca de experiências entre os 

pares que atuavam na sede do município e aqueles que atuavam na zona rural. 

 

E a maior riqueza dos nosso curso foi a diversidade, com professores da sede, mas 

muitos colegas da zona rural, da realidade das classes multisseriadas, de contextos 

diversos, isso foi fundamental da formação, porque trocamos experiências (João). 

 

Olha tudo que aprendemos aqui, nós fizemos questão de levar aos outros colegas da 

comunidade e eles estavam abertos para aprender com a gente também. Tudo que 

aprendi aqui levei para a minha escola, lá na comunidade rural, foi uma riqueza muito 

grande (Pedro). 
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Os nossos colegas e a comunidade reconhecem o nosso trabalho e hoje eles têm 

vontade que venha nova turma para eles fazerem Pedagogia também. Outros colegas 

acham que ficamos metidos só porque estamos na Uneb e estamos cursando o nível 

superior, eles dizem que só na Uneb a gente teve essa oportunidade e que eles também 

querem. Que aqui tem o diferencial (Lucas). 

 

A formação foi além dos professores acadêmicos, chegou à escola, à comunidade 

escolar e local. Adentrou os espaços educativos, sejam eles escolares ou não escolares, 

corroborando assim com a função de que a formação do professor, pode e deve ser realizada 

em cooperação entre a instituição formadora e as escolas, em parceria. Para Canário (2007), é 

imprescindível a construção articulada num mesmo processo formativo envolver formadores, 

professores, redes, escolas, numa dinâmica formativa marcada pela reversibilidade de papéis. 

Nóvoa (2006), em palestra sobre os desafios da educação para o século XXI, nos 

afirma que a escola deve modificar-se, que a escola deve ser um lugar de aprendizagens e que 

o professor seja o articulador das aprendizagens, e este deve aprender a trabalhar coletivamente, 

que esse profissional saia dos muros da escola e se articule com a comunidade, que a escola 

abra espaço para esta comunidade. Que junto com os pares trabalhem de forma participativa e 

colaborativa, deem importância à pesquisa e busquem conhecimento para planejar suas ações 

pedagógicas na escola e na sociedade. 

É nessa perspectiva que, na avaliação dos professores formadores, o curso contribuiu 

também com as questões pedagógicas, sócio-políticas, e deu o ponta pé inicial para construir 

um profissional para a docência e a pesquisa, um professor como produtor de conhecimentos: 

 

E um terceiro elemento é você falar de políticas públicas e eles compreenderem o que 

é uma política pública, quais as interferências delas no processo de educação nos 

municípios, no estado, é eles entenderem que as políticas públicas surgem das 

demandas sociais, das demandas de grupos específicos,  como do próprio sistema de 

governo, mas  que essas políticas  tem como objetivo principal a melhoria na 

qualidade de educação, então assim, os alunos não conseguiam entender que o 

transporte escolar é uma política pública de educação, eles não faziam essa relação, 

quando começa a estudar que o Fundeb é uma política pública, que a merenda escolar 

é uma política, eles não conseguiam entender como funciona e quando você estuda 

com eles, lê, interpreta, compreende e começam a fazer alianças com a prática e 

constroem uma criticidade bem maior ( Silva). 

 

Maiores e melhores práticas docentes, maior compreensão do professor com relação 

as discussões do professor em torno da educação, as questões que envolvem o 

contexto da educação, mas também ao político, ao social. E uma dificuldade que 

temos e fazer com que esse professor compreenda que ele é sujeito, produtor do seu 

próprio conhecimento, no sentido que ele também escreva, publique, que ele também 

possa ser um sujeito que produza conhecimento para outros, isso ainda é uma 

fragilidade para os programas de formação de professo, da mesma forma que eu 

afirmo, que o forte do programa é a formação para a atuação profissional, na docência, 

a academia, a compreensão enquanto acadêmico, a sujeito pesquisador, ainda fica um 

pouco esquecida, ainda precisamos articular melhor esses dois aspectos: o fazer e o 

escrever e a produção escrita do que se produz de conhecimento, pesquisadores de 

suas vivencias, experiências de suas práticas educativas (Souza). 
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A formação trabalhou questões teóricas e práticas e a práxis pedagógica trouxe para 

debate e construção de conhecimentos questões a respeito da educação política, social, ética. A 

educação como uma construção política, e essa questão é relatada tanto pelos professores 

formadores quanto pelos acadêmicos professores, como um diferencial na formação. 

Realizaram a leitura da palavra e a leitura de mundo (Freire, 1996), identificaram as políticas 

públicas, como uma demanda da sociedade, um direito. 

A formação deu ênfase na construção da docência, da reflexão da ação pedagógica, da 

construção de aprendizagens que desenvolvem a prática pedagógica. Conseguiu sair dos muros 

da escola e adentrar a comunidade, perceber que a ação docente se dá dentro e fora do contexto 

educacional, que está presente em todos os espaços, com ações pedagógicas. 

A formação inicial desses professores em exercício, sendo formados no contexto da 

sua ação pedagógica, estabelecendo relação entre o saber construído e sua ação, entre a 

formação na Universidade e o contexto da escola, construindo a autonomia profissional deste 

professor.  

 

4.4 (Re)descobrindo e constituindo-se num profissional na educação 

 

 

Elevar 

 

Professor, “sois o sal da terra e a luz do mundo” 

Sem vós tudo seria baço e a terra escura. 

Professor, faze de tua cadeira, 

a cátedra de um mestre. 

Se souberes elevar teu magistério, 

ele te elevará à magnificência. 

Tu és um jovem, sê, com o tempo e competência, 

um excelente mestre. 

 

Meu jovem Professor, quem mais ensina e quem mais aprende? 

O professor ou o aluno? 

De quem maior responsabilidade na classe, 

do professor ou do aluno? 

Professor, sê um mestre. Há uma diferença sutil 

entre este e aquele. 

Este leciona e vai prestes a outros afazeres. 

Aquele mestreia e ajuda seus discípulos. 

O professor tem uma tabela a que se apega. 

O mestre excede a qualquer tabela e é sempre um mestre. 

Feliz é o professor que aprende ensinando. 

 

Cora Coralina 
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Falar do ser professor, do constituir-se professor, não como uma vocação, mas como 

uma profissão, nobre, delicada, amorosa, compreensiva, de responsabilidade política e social, 

competência profissional, de afetos. Por isso busquei iniciar falar da profissionalidade, por 

intermédio de Cora Coralina, na poesia singela, delicada, mas tão intensa, verídica, cheia de 

significados, que nos enche de delicadeza, fortaleza e desejo de continuar. Nos enobrece, nos 

constitui humanos, sujeitos de transformação, de emancipação, profissionais da educação, ou 

simplesmente “mestres”. Mestre que aprende ensinando, se refaz e se constitui professor todos 

os dias. 

A constituição do profissional da educação dá-se na construção do saber ser, saber 

fazer, do saber profissional, e este não se restringe exclusivamente ao domínio de um conjunto 

de conhecimentos científicos e epistemológicos dos conteúdos curriculares ou de um conjunto 

de conhecimentos científicos e metodológicos das ciências da educação.  

A profissão docente se constitui no âmbito pessoal e profissional, vai sendo elaborada 

por meio das relações que o sujeito estabelece com os outros, com o entorno, influenciando e 

sendo influenciado por aspectos sociais, emocionais, cognitivos e afetivos. Assim, as atitudes 

e ações dos professores são constituídas num processo ao mesmo tempo individual e social, se 

desenvolvendo ao longo da vida, nas relações grupais e comunitárias, delimitadas por razão das 

condições do contexto sociopolítico, cultural e profissional. Para Roldão (2005, p. 18), a 

construção do saber profissional procede da “[...] mobilização complexa, organizada e coerente 

de todos esses [conhecimentos] em torno de cada situação educativa concreta, no sentido da 

consecução do objectivo definidor da acção profissional – a aprendizagem do aluno”.  

Para além dos conhecimentos científicos, didáticos, metodológicos e epistemológicos, 

é preciso compreender as relações da educação, da cultura, dos processos históricos e políticos 

da sociedade, das relações pessoais e interpessoais, com o objetivo de construir os processos de 

ensino e de aprendizagens de professores e alunos. 

O momento da formação, também se constituiu um momento de descoberta de si, e da 

sua profissão, de se compor enquanto pessoas e profissionais da educação. As mudanças 

provocadas com a formação não foram somente no âmbito profissional, pois mexeram também 

com questões pessoais de cada um. 

 

O curso não só beneficia a gente na nossa profissão, que mudou muito a nossa prática 

na sala de aula, mas mudou também na vida pessoal, a gente tem outra noção de 

mundo (Gabriel). 

 

Está na faculdade em si, me libertou (Isabel). 
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Para mim foi transformador, como pessoa, como profissional. Transformei minha 

vida. Hoje sou muito mais segura, confiante (Madalena). 

 

Esses professores abriram horizontes e passaram a pensar diferente na vida e na 

profissão. São unânimes em falar o quanto mudaram, o quanto cresceram, como têm um olhar 

diferente para a vida e para a escola, para a educação. A formação colaborou para a 

transformação desses professores, no âmbito pessoal e profissional. Para Roldão (2005), a 

função de ensinar é específica e constitui a singularidade dessa profissão, é saber transformar o 

conhecimento do conteúdo em ensino, ou seja, saber fazer com que o conhecimento seja 

ensinado, seja aprendido e apreendido por meio da ação docente. 

O desenvolvimento profissional docente é um processo que não se esgota na formação 

inicial, que pode ser individual ou coletiva, que agrega diferentes oportunidades e experiências, 

que contribuem para construção dos conhecimentos profissionais da docência. 

 A formação proporciona momentos de reflexão da cultura, dos valores, da ética, de 

reelaborar as formas de ser, de fazer e sentir o mundo, de construir outros valores, de se 

redescobrir, de pensar de formas diferentes, de ser singular e coletiva, compreender quem 

somos, e porque somos. Estas questões mexeram muito com os professores acadêmicos, que 

por muitas vezes, em nosso diálogo, ficaram muito emocionados, expressaram realização e um 

sentimento de bem-estar, de agradecimento e muita esperança no futuro.  

Ao trazer para a discussão relatos como: “passei a me enxergar”, “a senhora sabe o 

que é isso? Hoje eu me enxergo, eu me reconheço”, “agora sou um profissional”, observamos 

que não foi só formação profissional acadêmica, pois a formação desvelou o ser humano, o ser 

sujeito, o ser profissional. Foram se redescobrindo, se reconstituindo. Foram momentos de 

construção do profissional da educação e da identidade docente, que para alguns autores, 

acontecem de forma idiossincrática. 

Para Morgado, a construção e desenvolvimento da profissão e identidade deste 

profissional deve: 

Apropriar-se da cultura, valores e práticas característicos da profissão. São estes 

elementos que permitem ao professor identificar-se com um determinado grupo 

profissional – através do desenvolvimento do sentimento de pertença a esse grupo – 

e inserir-se nele, já que o processo de construção da sua identidade não pode 

concretizar-se à margem da diversidade de relações que estabelece com os seus pares 

(MORGADO, 2011, p. 798). 

Identificamos nas narrativas da pesquisa, o desenvolvimento desse sentimento de 

pertença, de ser e estar na profissão, que até então era só dar aulas, após a formação se 

identificam como profissionais, se valorizam e sentem-se valorizados por isso. 
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No percurso formativo, se identificam nas experiências vividas ao longo da formação, 

percebem a forma como cada pessoa constrói a sua história de vida, a história profissional, e 

como construíram as suas. Compreenderam como se transformaram e foram transformados no 

contexto de vida e formação em uma relação dialética e dialógica. O contexto da formação foi 

harmonizando a construção de conhecimentos que proporcionou a esses professores, constituir 

um grupo, um coletivo social e profissional. 

A construção do profissional em educação vem sendo muito pesquisada na 

contemporaneidade e, para compreendermos melhor, principiamos pelo questionamento: O que 

caracteriza o ser professor? E os conceitos de profissionalização, profissionalidade e 

profissionalismo docente? São processos de construção integrados e inseparáveis, ou distintos? 

Iniciamos com o conceito de ser professor, que para Gimeno Sacristán (1995), o 

professor é um profissional que utiliza seu conhecimento e experiência para se desenvolver em 

contextos pedagógicos práticos, de ensino e aprendizagem, em ação didática e prática 

pedagógica visível ou não, como valores, moral, crenças, competências, dentre outras. Ou seja, 

o professor é um profissional da educação em espaços pedagógicos escolares ou não escolares. 

Já para Roldão (2007, p. 02), o que caracteriza o professor é a ação docente, 

A função de ensinar, nas sociedades actuais, e retomando uma outra linha de 

interpretação do conceito, é antes caracterizada, na nossa perspectiva, pela figura da 

dupla transitividade e pelo lugar de mediação. Ensinar configura-se assim, nesta 

leitura, essencialmente como a especialidade de fazer aprender alguma coisa (a que 

chamamos currículo, seja de que natureza for aquilo que se quer ver aprendido) a 

alguém (o acto de ensinar só se actualiza nesta segunda transitividade corporizada no 

destinatário da acção, sob pena de ser inexistente ou gratuita a alegada acção de 

ensinar). 

Para os autores citados, o que caracteriza o professor é a ação de ensinar, mas para 

ensinar é preciso construir saberes, conhecimentos científicos, epistemológicos, pedagógicos, 

didáticos, específicos da profissão, de como ensinar, a quem ensinar, com que finalidade e quais 

os recursos metodológicos para ensinar, configura-se um saber teórico e prático.  

Ser professor é ser um profissional envolvido com os processos de ensinar e aprender, 

que constrói seus conhecimentos teóricos, metodológicos, epistemológicos para desenvolver 

sua ação docente, sua prática pedagógica nos contextos de aprendizagens. Segundo Roldão 

(2007, p. 02), essa ação configura-se de duas formas: 

1) ao saber teórico produzido e formalizado pela investigação sobre a prática de 

ensinar, ou 2) ao conhecimento teórico produzido ou mobilizado pelos actores na 

prática de ensinar (que não exclui a anterior, mas a utiliza noutra sede). Por seu lado, 

ao referenciar o conhecimento dito “prático”, podemos designar: a) o “saber fazer” 

apenas (resultando num praticismo ou num tecnicismo simplista), ou, pelo contrário, 

o saber fazer, saber como fazer, e saber por que se faz.  
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Nesse contexto, vamos considerar a segunda opção, pois trabalhamos com o “saber 

fazer”, considerando o que fazer, porque fazer, como fazer, e para quem se faz. Que a relação 

teoria e prática, seja a partir do conhecimento específico subjacente à função de ensinar, onde 

a teoria, seja a consistência da prática reflexiva analítica, a teoria fundamenta a prática. 

No entanto, esse profissional se constitui na sua ação docente, enquanto profissional 

da educação e para discutirmos a profissão do professor, identificamos os termos: 

profissionalidade, profissionalização e profissionalismo, buscamos em alguns pesquisadores o 

conceito desses três termos para analisarmos as informações e fala da nossa pesquisa.  

A constituição da profissionalidade, do profissionalismo, ou profissionalização 

docente tem se apresentado como temas emergentes no campo da pesquisa educacional. Estes 

conceitos sugerem uma nova perspectiva na abordagem da profissão docente. Para Brzezinski 

e Leal (2019), o processo de profissionalização docente engloba a profissionalidade e o 

profissionalismo, e este processo vem sendo desenvolvido pelos professores ao longo de sua 

trajetória, nos diferentes espaços de socialização, de formação profissional e na organização 

escolar, onde os professores exercem e aprendem a profissão. Tem sido nestes diferentes 

contextos sociais, políticos, econômico, educacional, imbuídos de fatores objetivos e 

subjetivos, que a identidade profissional docente vai se delineando e construído sua 

profissionalidade, profissionalismo docente. 

Ainda, segundo essas autoras, a constituição da profissionalidade, do profissionalismo 

e ou profissionalização docente tem apresentado-se como conceitos que sugerem:  

Uma nova perspectiva na abordagem da profissão docente, que precisa ser analisada 

em sua mutltirreferencialidade, a partir das diversas relações que os indivíduos 

estabelecem nos espaços sociais de construção da profissão. O processo de 

profissionalização docente, que engloba a profissionalidade e o profissionalismo, é 

desenvolvido pelos professores ao longo de sua trajetória, nos diferentes espaços de 

socialização, durante a formação profissional e na organização escolar, onde os 

professores exercem e aprendem a profissão (BRZEZINSKI; LEAL, 2019, p. 333). 

Com uma sociedade em constantes transformações, a atividade educativa, o trabalho 

docente que é diverso, multirreferencial e complexo, acaba por ter a necessidade de 

ressignificação do papel da escola, do professor e consequentemente do seu processo de 

formação.  

A formação e ação profissional constituem um profissional da educação, sujeito de 

transformações, de construção de uma sociedade melhor e emancipada. 

A escola, assim como professor, sofre os reflexos da sociedade, transformando e sendo 

transformada. Para formar esse profissional para enfrentar as transformações em um espaço de 
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construção de conhecimentos e relações históricas, culturais, sociais, afetivas e políticas, como 

é o contexto da escola, nesta sociedade, há a necessidade de compreendermos nossos 

conhecimentos a respeito da profissão docente, construindo sua profissionalidade ao longo da 

trajetória, da vida profissional e pessoal, para Morgado (2011, p. 795): 

[...] tornaram visível uma certa inadequação do sistema educativo quer para formar 

cidadãos capazes de responder à pluralidade de desafios com que atualmente se 

deparam, quer para atenuar algumas assimetrias e desigualdades que continuam a 

proliferar socialmente. Assim se compreende a atenção que a educação tem merecido 

por parte do poder político em que se justificam as sucessivas reformas 

desencadeadas, procurando reabilitar uma escola que tem alienado as suas 

capacidades de ação a favor de posturas mais reativas. 

Para exercer a atividade docente, que se caracteriza com grau elevado de 

especificidade, faz-se necessário o domínio de um campo amplo de saberes, habilidades, 

competências, ética e valores que fundamentam a formação do professor e que colaboram para 

a construção de sua identidade profissional docente.  

Esta constituição vai solidificando nos contextos de trabalho, influenciada pelo 

significado pessoal e social que a profissão tem para o professor e para a sociedade; assim, 

torna-se imprescindível compreender como acontece o processo de constituição da 

profissionalidade docente, que fatores determinam e como se concretizam na prática do 

professor. 

Para Gimeno Sacristán (1995), a profissionalidade se dá na relação dialética entre os 

diferentes contextos práticos, conhecimentos e habilidades, é específica da ação docente, isto 

é, compreende um conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores 

que constituem a especificidade de ser professor. Já em relação ao conceito de 

profissionalização, o autor descreve como o domínio da utilização de práticas profissionais de 

forma consciente, que serve para todo e qualquer profissional, esteja ele em exercício da sua 

profissão, seja o professor, o médico, o sociólogo ou o arquiteto. E profissionalismo está 

relacionado a contextos que definem a prática educativa. Assim, a profissionalidade está 

relacionada à profissão, ação do professor, que é o que nos propomos a estudar nesta pesquisa. 

No entanto, Contreras (2012) afirma que profissionalidade diz respeito a desempenho, 

valores e intenções que regem o processo de ensinar e objetivos que se almeja atingir, 

desenvolver no exercício da profissão docente, traduz a forma do professor conceber e viver o 

trabalho concretamente. É dialética entre as condições da realidade educativa e as expectativas 

em relação ao desempenho profissional dos professores. Para este autor, passaram a usar o 
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termo profissionalidade em detrimento dos termos profissionalismo e profissionalização com o 

objetivo de recuperar as qualidades do profissional em educação e suas funções específicas.  

O processo docente de constituição da profissão adquire conhecimentos específicos ao 

exercício docente, como: saberes pedagógicos, epistemológicos, metodológico, 

comportamentos, atitudes, valores, habilidades e competências para o exercício docência, para 

a ação docente. 

Nos estudos de Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004) afirmam que profissionalidade é o 

processo por meio do qual o professor constrói os conhecimentos necessários ao desempenho 

de suas atividades docentes, assimilando saberes pedagógicos e disciplinares para, assim, 

construir competências necessárias para atuar como profissional, obtendo  status profissional e 

reconhecendo a posição social da profissão. Em relação à profissionalização, os autores 

afirmam que:   

A profissionalização é entendida como desenvolvimento sistemático da profissão, 

fundamentada na prática e na mobilização/atualização de conhecimentos 

especializados e no aperfeiçoamento das competências para a atividade profissional. 

É um processo não apenas de racionalização de conhecimentos, e sim de crescimento 

na perspectiva do desenvolvimento profissional (RAMALHO; NUNEZ; 

GAUTHIER, 2004, p. 50). 

De tal modo, é um processo de constituição, é um aspecto interno, que interage com 

aspectos externos, que faz parte da dialética da profissão docente, processo que se constrói em 

contato com o contexto histórico, social e cultural. 

De acordo Roldão (1999), a construção profissional segue ao longo da vida ativa do 

professor. Para a autora, existem quatro descritores de profissionalidade, todos em permanente 

reconstrução, a saber: a especificidade da função, o saber específico, o poder de decisão e o 

pertencimento a um corpo coletivo. A especificidade da função docente refere-se à identificação 

de sua natureza específica, sua serventia e reconhecimento social, o saber específico do labor 

docente, o poder de decisão, a autonomia de escolher, e o pertencimento a um coletivo, a classe 

profissional. 

Em relação à profissionalização, a autora, afirma que é o caminho percorrido pelo 

indivíduo para o estatuto da profissionalização, está circunscrita à etapa de formação inicial, 

que termina com a certificação do aluno e com o reconhecimento de sua competência para 

exercer a profissão docente. Para a autora a profissionalização deve promover a apropriação de 

uma cultura profissional e favorecer a constituição de sua identidade profissional, que tem sua 

construção ao longo da vida.  
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Neste sentido, Monteiro ressalta que a formação profissional, enquanto dimensão da 

profissionalização é um processo: 

É um processo tanto de especialização como de socialização”, já que não envolve 

apenas a aprendizagem de conceitos e capacidades, mas também a apropriação de 

valores e atitudes, “através da qual o candidato ao exercício da profissão aprende uma 

postura profissional (ethos) (MONTEIRO, 2009 p. 49). 

A construção do profissional da docência envolve a apropriação e o desenvolvimento 

de competências, habilidades, valores, atitudes, conhecimentos multirreferenciais, se constituir 

profissional é a construção de uma postura ética, de valores e moral, de responsabilidade, é 

estar imbricado na valorização do ser humano, na edificação de seus saberes, na emancipação 

humana. 

As autoras André e Placco (2007) reconhecem na profissionalidade docente a busca 

da especificidade da profissão docente, no que diz respeito aos conhecimentos, 

comportamentos, habilidades, atitudes e valores que definem o educador, pressupondo a 

constituição de uma identidade profissional que influencia e é influenciada nos contextos de 

trabalho. Indicam uma ligação entre a identidade profissional e a profissionalidade, pois a 

constituição da profissionalidade pressupõe a constituição de uma identidade profissional que 

vai sendo tecida na medida em que esses profissionais se situam e agem em seu contexto de 

trabalho. Para as autoras, a profissionalidade não é dada, e sim construída, constituída, 

desenvolvida no contexto de trabalho, é afetada por esse contexto em um processo dinâmico e 

de mútua influência.  

Na leitura dos autores supracitados, sobre a profissionalização, compreendemos que 

está interligada ao processo de transformação do sujeito em profissional, é o caminho 

percorrido pelo indivíduo para o estatuto da profissionalidade, habilitando-o a assumir funções 

profissionais; o que acreditamos que não é apenas esse aspecto o dos professores acadêmicos 

pesquisados. É muito mais que transformá-los em profissionais, que já eram, mas de construir 

um saber profissional docente, que vai além de construir conhecimentos epistemológicos, 

científicos, políticos, didáticos, éticos e culturais, é relacioná-los a prática pedagógica, aos 

processos de ensino e aprendizagem dele, como profissional da educação, do seu aluno, da 

escola e da comunidade. 

A partir dos estudos realizados, identificamos que estes conceitos são bastante 

discutidos, e neste trabalho recorremos a autores como Gimeno Sacristán (1995), Contreras 

(2012), Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004), André e Placco (2007), corroborando conceito de 

profissionalidade do professor, compreendendo que este conceito vai além das relações de 
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trabalho, é específico da ação docente e está relacionado aos conhecimentos que o professor 

constrói ao longo da sua vida. Constrói, desconstrói e reconstrói, conhecimentos, habilidades e 

competências relativos à profissão que é a docência, a ação política, social, cultural e 

pedagógica.  

Portanto, vai além da ação de ensinar e aprender, percorre a sua compreensão de 

conhecimentos, habilidades, comportamentos, atitudes e valores, que constituem a identidade 

docente, conforme afirmam André e Placco (2007), Contreras (2012), Roldão (1999), se 

reconhecem como profissional da docência, descobrem o status da profissão, pois os 

professores pesquisados relatam que através da formação se encontraram na profissão 

novamente, se viram valorizados e reconhecidos: 

 

Isso a gente aprendeu aqui (relação da teoria e prática), e não foi só isso, nós 

aperfeiçoamos os conhecimentos, crescemos na sala de aula e o reconhecimento 

profissional, agora sim sou professor (Pedro). 

 

Gente, hoje, a comunidade nos reconhece como professores, profissionais, fica visível 

para a secretaria de educação, para as escolas, para nossos colegas, e para a 

comunidade. Até me sinto tão importante (rsrsr), mas é sério (Isabel). 

 

Uma das marcas dos professores, foi despertar o nosso olhar social e cultural na 

escola, para os alunos e até para nós mesmo. Hoje “sou professor” e gosto de ser 

apontado assim, antes não (Gabriel). 

 

Identificamos nos relatos, como a formação mudou o olhar e a postura desses 

professores, que reconstroem suas perspectivas de futuro, de reconhecerem-se como 

profissionais da educação, de sentirem-se valorizados, com o sentimento de pertencimento a 

uma classe profissional. Trazem o reconhecer-se, e o reconhecimento da comunidade, ao 

construir seus conhecimentos específicos da profissão, como nos retrata Gimeno Sacristán 

(1995), vão dominando as práticas profissionais de forma consciente, vão constituindo-se e 

reconhecendo-se como um profissional, valorizado, encontrando o status da profissão.  

Demonstram a satisfação em ser professor, redescobrem a alegria e satisfação por estar 

nesta profissão, ou melhor, a reconhecem como profissão, e a profissionalidade sendo período 

de prática e de formação, é movimento interno (como me vejo), é movimento externo (como 

me veem), é processo: 

Depois que a gente está fazendo o curso de Pedagogia, é que abriu as portas para 

outras oportunidades, agora percebo a boniteza que Paulo Freire falava né, sobre a 

boniteza de agir do professor, da ação do professor, a Pedagogia nos despertou para 

isso, antes do curso a gente reclamava muito da nossa profissão, da escola, e hoje eu 

acho que a gente tem mais amor pela profissão, eu mesma conseguir entender mais a 

minha sala de aula, depois do curso. Agora a gente ver com outros olhos, agora é 

profissão ne, antes era só dá aulas, agora é dignidade (Isabel). 
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O que antes era só “dá aulas”, “dá aulas por amor”, porque gostam, ou por falta de 

oportunidade, agora é a profissão, é o reconhecimento do trabalho, do labor docente, professor 

profissional da educação, é o pertencimento. Que para Morgado (2011, p. 798): 

Para além da construção deste saber profissional, contribui, também, para que o futuro 

professor desenvolva uma identidade profissional, já que, como referimos atrás, lhe 

permite apropriar-se da cultura, valores e práticas característicos da profissão. São 

estes elementos que permitem ao professor identificar-se com um determinado grupo 

profissional – através do desenvolvimento do sentimento de pertença a esse grupo – 

e inserir-se nele, já que o processo de construção da sua identidade não pode 

concretizar-se à margem da diversidade de relações que estabelece com os seus pares.  

A afirmação de Morgado (2011), fica explícita no depoimento dos professores 

acadêmicos, pois, neste sentido o curso de Licenciatura em Pedagogia/Parfor, contribuiu não 

só nos conhecimentos epistemológicos, didáticos, pedagógicos, mas construiu junto com esses 

profissionais a profissionalidade docente, uma relação com os seus pares, e o sentimento de 

reconhecimento profissional. Conseguiram enxergar-se em todos os espaços sociais, políticos 

e pedagógicos, enxergar e se ver na vida pessoal e profissional, desenvolvendo um sentimento 

de pertencimento.  

Ao construir a profissionalidade, acabam por constituir o processo de identidade 

profissional, processos que são indissociáveis, caminham juntos, e vêm sendo alicerçados ao 

longo da trajetória de cada um. 

A formação foi além dos muros da Universidade, foi além dos muros da escola, 

constituíram-se profissionais que podem e devem atuar em diversos espaços docentes. A 

docência não está somente relacionada à sala de aula, ela está em todos os espaços de aprender 

e ensinar, da docência, de construção de conhecimentos,  

 

E quando fomos para os espaços não formais, não sabíamos que podíamos atuar, que 

a Pedagogia trabalha com os sindicatos, as ONGs, a casa de idosos, no CRAS, como 

foi importante saber e compreender que a Pedagogia vai além da sala de aula. Depois 

disso a gente começa a descobrir como a Pedagogia é importante na sociedade, né. 

Depois disso a minha filha me pergunta o que fazer no ensino superior, e eu tenho 

estimulado ela para fazer Pedagogia, porque apesar de ser professora a muito tempo, 

agora me encantou (Ruth). 

 

Olha além da formação teoria e prática, nós tivemos a formação política, de ouvir, 

mas de sermos ouvidos também. De sabermos nossos direitos, entender as políticas 

públicas, como elas são e como chegam na escola. Ave Maria, foi muita coisa, para a 

profissional aqui (rsrs) (Isabel). 

 

Poxa, eu aprendi a me enxergar, a senhora sabe o que é isso, eu conseguir olhar para 

mim, a me ver como uma profissional (Madalena). 

 

Essa formação tem sido o diferencial na educação de Gentio do Ouro, ela não ficou 

presa aqui na sala de aula, essa formação; ela permeou na nossa escola, no nosso 

município, na creche, nos povoados, na praça, na igreja, em outros espaços (João). 
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A formação foi além das questões teóricas e práticas, colaborou com a formação 

política, ética e social. Por meio da formação, conseguiram compreender as políticas públicas 

para a educação, para a formação profissional, se antes não conseguiam compreender que a 

política partidária é diferente da ação política do professor, que não há educação neutra, é uma 

ação política. Nesse sentido, Morgado (2011, p. 795) aponta que, 

Estamos convictos de que a possibilidade de a escola se (re)afirmar como um espaço 

de referência social depende, essencialmente, da capacidade de os professores 

construírem uma verdadeira autonomia curricular, imprescindível para poderem 

perseguir em melhores condições as finalidades educativas, construção essa que não 

pode dissociar-se de três componentes que consideramos basilares: a competência 

profissional, a identidade profissional e a profissionalidade docente.  

De tal modo, a formação inicial contribuiu para a construção dos saberes teóricos e 

práticos do ser professor, da sua identidade e profissionalidade docente, como constituição do 

profissional da docência, percebemos nos relatos: 

 

Olha além da formação teoria e prática, nós tivemos a formação política, de ouvir, 

mas de sermos ouvidos também. De saber nossos direitos, entender as políticas 

públicas, como elas são e como chegam na escola. Ave Maria, foi muita coisa (Lucas). 

 

Nós fomos estudar o sindicato, as leis, as lutas, os direitos, somos servidores 

municipais. Estudamos as leis, a ética e a nossa luta. Agora também para além da sala 

de aula, temos nossas lutas na sociedade, no nosso município (Ruth). 

 

O curso contribui muito para a educação do município, e nós também estamos sendo 

reconhecidos, olhe só quando eu mesma, fui convidada para ser coordenadora 

pedagógica, e alguns colegas também, antes mesmo de terminar o curso, eu acho que 

isso já é um reconhecimento, que nós já tínhamos um conhecimento e uma formação 

para assumir, então isso é um reconhecimento, representa um crescimento profissional 

pela qualidade do curso que a gente fez (Aparecida). 

 

Além do reconhecimento da comunidade, da Secretaria Municipal de Educação, dos 

colegas de profissão, concebem a assunção profissional, por meio dos conhecimentos 

construídos, da transformação do espaço onde atuam, se reconhecem e são reconhecidos, eleva 

a autoestima desses profissionais. 

Para Roldão (1999), essas percepções e mudanças, advém das transformações na 

construção do exercício da profissão docente, ao exercício da profissionalidade, da consciência 

crítica dos profissionais da educação diante da sua função, ao seu saber educativo, poder de 

decisão, sua reflexividade, no confronto com as práticas, no debate político, científico e 

pedagógico, na construção da sua autonomia. 

Perceberam em suas construções de vida, suas histórias, suas experiências e o 

sentimento de pertença a um grupo profissional docente e neste contexto, constroem e 
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reconstroem também suas identidades profissionais como professores, definem quem são, a 

imagem que têm de si próprio, quando trazem que passam a se enxergar, os sentidos que 

atribuem a sua profissão e a si próprios, enquanto professores e os significados que os outros 

lhes atribuem. Relatam que passam a se enxergar, mas também, como os colegas os enxergam 

após a formação, como os reconhecem como profissionais que construíram saberes, e que fazem 

a diferença com seu trabalho. Para Flores (2014, p. 853), a construção da identidade, depende: 

Da forma como se relacionam com seus alunos, da disciplina que ensinam, dos papéis 

que desempenham, dos contextos em que trabalham, do quadro social e cultural mais 

amplo em que o ensino se inscreve, da sua biografia, das oportunidades de 

aprendizagem e do desenvolvimento profissional no local de trabalho, do apoio etc.  

A formação inicial, suas vivências pessoais, sociais e culturais, suas experiências 

formativas, acabam por se constituir elementos que interligam as múltiplas dimensões da 

identidade, da formação e atuação docente. Esse contexto de formação e atuação do professor, 

que é complexo, apresenta especificidades e é multirreferenciado, tem determinado um 

importante espaço de construção e reconstrução de suas identidades docentes, pois estas 

encontram-se em processo sempre, não é algo estagnado, está em movimento, refazendo-se, 

modificando-se, em constante metamorfose.  

No entanto, Nóvoa (1995, p. 16) afirma que: “[...] identidade é um lugar de lutas e de 

conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão”. É um espaço 

e tempo de se descobrir, de redescobrir sua profissão, como alguns professores acadêmicos nos 

relataram, que se descobriram, que se enxergaram, que modificaram a forma como se viam, a 

forma com que viam a profissão, como se identificavam. 

A identidade profissional docente, composta de quem são, a imagem que têm de si 

próprios, os sentidos que atribuem a si e a sua profissão, enquanto professores e os significados 

que os outros lhes atribuem. Para Flores (2014, p. 853), 

[...] dependem de uma diversidade de fatores: da forma como se relacionam com seus 

alunos, da disciplina que ensinam, dos papéis que desempenham, dos contextos em 

que trabalham, do quadro social e cultural mais amplo em que o ensino se inscreve, 

da sua biografia, das oportunidades de aprendizagem e do desenvolvimento 

profissional no local de trabalho, do apoio etc.  

A identidade docente é constituída, continuamente, mediada pelos diversos espaços e 

tempos de formação, sendo construída e reconstruída nesse percurso. Mas também é marcada 

pela incerteza, pela insegurança e estará sempre sofrendo ajustes, pois a construção da 

identidade acontece em um terreno político, social, epistemológico, incluem normas, valores, 

regras e expectativas que perpassaram todas as instâncias da vida pessoal e profissional, 
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agregando experiências capazes de atribuir sentido à vida e ao exercício da docência. Para os 

professores acadêmicos, 

 

Me levou a ter diálogo com os colegas, como pensar novas estratégias para ajudar 

meus alunos e ajudar também meus colegas que não estão fazendo o curso também. 

Porque é uma experiência nova, é como se eu fosse cega e agora começo a enxergar, 

é tudo muito novo, muito bom, assusta, mas é bom (Ruth). 

 

Apesar de ser professora a muito tempo, agora que a profissão me encantou 

(Madalena). 

 

Repensar o papel, a função social, o sentido da formação, pensar novas estratégias do 

ensinar e do aprender, a experiência formativa, permeada de sentidos e significados, assusta, 

desequilibra, mas constrói um sujeito, um profissional, constitui identidade e profissionalidade. 

Desse modo, auxiliou aos professores acadêmicos na transformação, a perceber as 

contribuições da formação, além da sala de aula: 

 

Mudou também na vida pessoal, a gente tem outra noção de mundo, outra visão de 

educação (Aparecida). 

 

Eu mudei a minha vida pessoal também, não foi só na minha profissão que cresci e 

melhorei, mas na minha vida dentro de casa, com meus colegas, com meus alunos. 

Isso foi muito bacana né (Madalena). 

 

Na verdade antes ficava preso naquele livros, no mundo pequeno, mas agora, expandi, 

parei para observar o que é que a gente como professor, quer, para que que a gente 

veio, qual a nossa função social, qual meu papel, minha função na escola, o que eu 

vou fazer para inovar, para despertar nos meus alunos o desejo e gosto por ler, porque 

cada dia que passa eu vejo mais dificuldades na minha sala de aula (Gabriel). 

 

Nós inovamos, crescemos profissionalmente. A educação do município mudou muito, 

evoluiu, melhorou e todos reconhecem isso (Dulce). 

 

A identidade profissional, se constitui a partir da significação pessoal e profissional, 

identificamos nas falas a mudança pessoal, a mudança na forma de ver e dar significado ao 

mundo, à educação e à vida pessoal. Foram convidados a refletir sobre a própria função social, 

sobre ser histórico e social, sobre suas práticas, a busca de referenciais para a construção do 

processo de ensinar e aprender, de analisar suas experiências e vivências profissionais. Suas 

relações com o coletivo, com os profissionais da educação, no contexto da escola e fora dela, 

relatam o que mudou na relação com os colegas. 

Aprendem, ensinam, pensam, refletem, constroem e desconstroem, mas agora com 

consciência do que estão transformando, com responsabilidade social, pensam no coletivo, 

enfrentar novas situações, que apesar de assustar, sentem-se motivados, abertos ao novo, 

buscam conhecer e compartilhar esses conhecimentos. 
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Podemos identificar, ainda, nas narrativas tecidas pelos professores acadêmicos, que 

as identidades e a profissionalidade são (re)construídas a partir de uma rede de vivências e 

experiências formativas oportunizadas pelo curso, pois esses indivíduos não constroem sua 

identidade sozinhos, como nos afirma Dubar (2009), essa construção está relacionada tanto ao 

juízos dos outros, quanto de suas próprias orientações e autodefinições, sendo construídas 

dialogicamente por meio da interação social, pois segundo o autor a identidade docente, 

Nada mais é que o resultado a um só tempo estável e provisório, individual e coletivo, 

subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de socialização 

que, conjuntamente, constroem os indivíduos e definem as instituições” (DUBAR, 

2009, p. 136).  

Assim, a identidade, não é fixa, muito menos definitiva, será sempre o resultado de 

um processo contínuo de transformações relacionadas ao contexto histórico e social. Esses 

profissionais se constroem e se reconstroem ao longo de suas trajetórias de vida e formação.  

Profissionalidade e identidade docente estão interligadas, se inter-relacionam a todo 

momento, pois na constituição da identidade, o profissional precisa ter clareza do que faz parte 

dele, o que vai gerir seu comportamento, suas ações, seus valores, seu posicionamento 

profissional. De tal modo encontram-se relacionadas à formação inicial, às experiências, às 

vivências nos campos em que atuam profissionalmente, a relação que têm com a gestão da 

escola, professores, colegas de trabalho, alunos, pais e comunidade, tornam-se importantes 

referenciais para a constituição da identidade e da profissionalidade docente, nas quais tanto a 

formação inicial e as recebidas nos contextos do trabalho podem interferir diretamente nos 

significados que os professores acadêmicos atribuem à própria profissão docente. 

A profissionalidade ocorre nas relações dialéticas, por meio da formação e dos espaços 

de atuação docente, produzindo contextos, situações, conhecimentos específicos, se sustenta 

nas relações, nos movimentos singulares e coletivos, nas situações do cotidiano no interior das 

escolas. Assim como as identidades docentes, que para Brzezinski (2011, p.121),  

Não pode ser concebida como pronta e consistente, mas com delineamentos 

provisórios referenciados por um “processo de identificações que de época em época, 

vem dando corpo e vida” a uma dada identidade ou identidades, que “escondem 

negociações de sentidos, jogos de polissemia, choques de temporalidade em constante 

processo de transformação”.  

Portanto, os professores acadêmicos, que passam por constantes transformações, nos 

apresentam suas construções identitárias e profissionais, que aparecem de forma indissociáveis 

e complementares, nas afirmações: 
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Isso a gente aprendeu aqui, é não só isso nos aperfeiçoarmos os conhecimentos, 

crescemos na sala de aula e o reconhecimento profissional, agora sim sou professor, 

sou um profissional da educação, agora sim. Mudou a forma como me enxergo e como 

me vejo como profissional (João). 

 

A gente fica muito feliz, é muito gratificante, os colegas que não estão na Parfor, 

desejam que a gente vá fazer atividades na escola, nos recebem muito bem, nos 

convidam para realizar os seminários nas escolas deles, isso é bem notado, o 

reconhecimento que conquistamos com nosso trabalho, depois da formação. Acho que 

fiquei mais segura, sabendo mesmo o que quero e o que vou fazer e isso faz a diferença 

(Aparecida). 

Quando a gente vai em outras escolas desenvolver as oficinas ou seminários, eles (os 

outros professores) querem saber o que a gente vai fazer, querem participar, ficam 

esperando a gente chegar, vão nos receber, toda vez que a gente chega é uma 

satisfação na escola, porque reconhecem que estamos fazendo a diferença (José). 

Envolvemos também todos os alunos das escolas, levamos para fazer as oficinas com 

eles, os professores que observam o desenvolver de nosso trabalho, ficam 

empolgados, interessados em aprender, comentam como é diferente a nossa dinâmica, 

as atividades, como a gente consegue envolver e estimular os alunos. Até nas escolas 

particulares os professores comentam, como a gente tem feito diferente. Isso é ser 

reconhecido como profissionais né gente. Acredito que mudei muito, não só como 

profissional, mas como pessoa mesmo, né gente (Dulce). 

 

Compreendemos que a profissionalidade e a identidade profissional desses professores 

acadêmicos implicaram o ser e o sentir-se profissional, o que não é simplesmente uma 

construção do domínio de um conjunto específico de saberes, mas, incorpora também o modo 

deste profissional situar-se no mundo, a sua história de vida, as suas representações, os seus 

desejos e expectativas, as suas realizações e frustrações na profissão docente.  

No movimento coletivo construído de dentro para forma, a partir da formação, da 

cultura, das transformações sociais, do tempo e espaço de aprender deste sujeito e 

principalmente das relações dialéticas estabelecidas entre o contexto de formação e do contexto 

de atuação. Assim, compreendemos que a formação, além de contribuir com a (re)construção 

da teoria e prática pedagógica, contribuiu também com a construção da profissionalidade e 

identidade docente. 

 

4.5 Além da formação: fragilidades, potencialidades e sugestões 

 

A vida tem duas faces: 

Positiva e negativa 

O passado foi duro 

mas deixou o seu legado 

Saber viver é a grande sabedoria 

Que eu possa dignificar 

Minha condição de mulher,  

Aceitar suas limitações 

E me fazer pedra de segurança 

dos valores que vão desmoronando. 

Nasci em tempos rudes 
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Aceitei contradições 

lutas e pedras 

como lições de vida 

e delas me sirvo 

Aprendi a viver. 

 

Cora Coralina 

 

 

Para Cora Coralina, o que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada, 

pois é caminhando e semeando, que no fim teremos o que colher. E é nesse contexto da 

caminhada, em busca da formação, que tanto os professores formadores quanto os professores 

acadêmicos, apontaram contribuições do Programa, suas potencialidades. Mas ao avaliar, 

apontam também suas fragilidades, as potencialidades e trazem sugestões para melhorar o 

Programa de formação de professores em exercício/Parfor. Não adianta apenas apontar, 

podemos contribuir para melhorar. 

No caminho do Parfor, muitas ações foram acertadas, refeitas e reconsideradas, mas 

ainda temos enfrentamentos e muito a fazer. Uma proposta de formação nunca está pronta e 

acabada, pelo contrário, está refazendo-se sempre. O projeto é o ponto de partida, sua 

implementação é a caminhada.  

Neste caminho temos, como nos afirma Cora Coralina, pontos positivos e negativos, 

contradições, limitações, lições de vida, de formação. Aprendemos a formar e a nos formar, um 

caminho de sonhos e concretizações, de responsabilidades e realizações, de construções, 

desconstruções e reconstruções de conhecimentos. 

No caminho da formação, em relação às fragilidades do Programa, os professores 

formadores, trazem algumas questões como: a distâncias entre o município de Gentio do 

Ouro/BA e os locais de atuação dos professores acadêmicos, que dificulta as visitas in loco, a 

dificuldade do transporte para estas visitas, de seguir o cronograma. Como apresentamos, neste 

contexto, dezesseis professores acadêmicos atuam na zona rural, localidades distantes da sede, 

assim a disponibilidade do transporte para as visitas, oferecido pela Secretaria Municipal de 

Educação, nem sempre é uma organização fácil.  

A dificuldade também atinge os professores acadêmicos na locomoção do espaço de 

atuação nas escolas, para o espaço de formação na sede do município, todos os dias durante os 

quatro anos. 

 

As horas na estrada, a chuva, o sol, que a gente sai a 80 km de casa, dormimos muitas 

noites mal dormidas (Pedro). 
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A questão geográfica, pois os polos são nos mais longicuos espaços e esses alunos 

também estão nos mais longínquos espaços, que são as escolas nos espaços  e 

comunidades onde atuam, ai nós temos uma dificuldade que é operacional por parte 

das prefeituras, que é organizar o transporte dos alunos e o transporte para o professor 

de estágio ir fazer as visitas, acompanhar dentro de um cronograma que é planejado, 

existe uma dificuldade grande para o professor conseguir cumprir um cronograma que 

foi pensado, planejado e estabelecido para o acompanhamento dos professores/alunos, 

principalmente em função de analisar e refletir sobre suas práticas e se auto avaliar 

(Souza). 

 

Esta dificuldade com o transporte e a distância é retratada por todos os professores que 

atuam na zona rural do município em outras pesquisas sobre o Programa. Marques (2016) 

aponta que é também uma das questões pela não permanência dos professores no curso, 

acarretando, muitas vezes a desistência da formação. 

Assinalam também a falta da implementação da biblioteca, que prejudica e muito a 

leitura da referência bibliográfica do curso, prejudica a pesquisa e o acesso aos autores de 

referência para a construção de conhecimentos. Como formar o professor, para a análise crítica, 

para a reflexão, sem a leitura. Como formar professores leitores sem acesso aos livros, sem que 

tenham a oportunidade de desenvolvimento da leitura.  

Por meio da leitura dos clássicos e da literatura de referência da pedagogia, filosofia, 

sociologia, epistemologia e outras, que constroem seus conhecimentos, que analisam, refletem, 

fundamentam suas ações, seus pensamentos, não podemos formar profissionais sem acesso à 

pesquisa, a autores de referência na sua área, sem a literatura. O professor formador confirma 

essas fragilidades, quando aponta: 

Uma outra lacuna que precisa ser resolvida é o acesso à biblioteca, porque os alunos 

apresentam uma dificuldade na leitura, também penso que não seria essa biblioteca  

gigantesca que a gente pensa, ou sonha, mas obras essenciais que o curso demanda, 

deveriam estar à disposição desses alunos, aqui ficamos a 180 km do polo mais perto 

e é dificultoso para o aluno ir lá para ter acesso a biblioteca, isso é um grande prejuízo 

para a pesquisa, leitura e formação desses professores, principalmente quando chegam 

no momento da construção do TCC. Eu e os outros colegas emprestamos muito nossos 

referenciais, tentamos juntos aos departamentos o empréstimo desses livros, então 

essas são as fragilidades do programa (Souza). 

Essas fragilidades também são apontadas pelos professores acadêmicos, que  relatam 

como foi prejudicial não ter acesso ao referencial bibliográfico durante o curso, mas 

principalmente no momento em que foram escrever o trabalho de conclusão do curso, e 

contaram com a boa vontade dos professores formadores em disponibilizar seus livros para que  

tivessem acesso, como: 

Em relação a utilizar a biblioteca, que nós sentimos falta, porque não montou uma 

aqui em Gentio do Ouro. Para utilizarmos temos que ir a Xique-Xique, que fica a 100 

km daqui, e lá também não tem o acervo de Pedagogia. Neste caso teríamos que ir 

para o departamento de Irecê, mas fica a 280Km de nós, aí não temos como ter acesso, 
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pelas dificuldades da distância, do transporte. O que conseguimos de livros foi por 

empréstimo dos professores que ministraram aulas aqui, ou quando compramos e 

emprestamos aos colegas. Os professores formadores nos deram muito suporte com 

os livros (Aparecida). 

Ou seja, a responsabilidade em disponibilizar os livros, que seria da Universidade e da 

Secretaria Municipal da Educação, que assumem o compromisso, está firmado no convênio, 

acaba por não ser feita, os professores formadores buscam sanar essa dificuldade como podem, 

disponibilizando seus livros, seus referenciais para os professores acadêmicos.  

No entanto, a necessidade de acesso à leitura, não se encerra com a formação, muito 

pelo contrário, a implementação da biblioteca para os professores, para investimento na 

formação, que não se encerra na finalização do curso, ao avesso, a formação é um ponta pé 

inicial da busca, da formação e autoformação. Como fazer a leitura da palavra e do mundo, sem 

acesso à literatura, aos livros? Como dar continuidade à formação sem acesso à referência 

bibliográfica? Questões abordadas pela pesquisa de Santos Neta (2016) apontam que a 

Universidade e as secretarias estadual e municipal devem rever a responsabilidade e 

disponibilizar as condições necessárias para a boa implementação do Programa. 

Essas fragilidades são registradas em Vosgereau (2010). Destaca que a IES, a 

Universidade e a Secretaria Estadual de Educação (SEE) têm clareza de seus papéis no processo 

de colaboração. No entanto, a Secretaria Municipal de Educação, como também a União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), parecem não ter essa clareza, e as 

escolas municipais de origem dos professores acadêmicos também apresentam o mesmo 

problema, o que dificulta a organização para atendimento à formação, a realização do que está 

firmado no convênio. Embora assinem e assumam o compromisso de viabilizar o que está 

firmado no convênio, acabam por afirmar que não está claro o que é de responsabilidade de 

quem, dificultando a viabilidade do Programa, da formação. 

Além dessas fragilidades apontadas, aparece a falta de uma política de estado, pois a 

cada mudança de gestão das políticas públicas, ocorrem também mudanças nos programas, há 

uma descontinuidade, em assumir o que já foi assumido pela gestão anterior. Enfim, que mesmo 

mudando a gestão do município, do estado, que as políticas públicas, tenham uma continuidade, 

que se invista em políticas de estado e não em políticas de governo. O professor formador 

também aponta que: 

Fragilidade do ponto de vista político nacional, porque infelizmente não temos 

políticas de estado, temos políticas de governo. E toda vez que muda o governo, muda 

as regras do jogo, e aí você não tem como acompanhar, e a mesma coisa dentro dos 

municípios, pois os compromissos assumidos pelas prefeituras na maioria das vezes 

não foram cumpridos, nos aspectos políticos administrativos (Silva). 
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E sempre nos deparamos com a descontinuidade dos programas na área de educação, 

cada novo gestor implementa ações da sua gestão, sem avaliar e validar o que foi feito e o que 

ainda precisa ser implementado. Aao contrário, desconsideram o que já foi realizado, o caminho 

dos profissionais envolvidos na educação e implementam outras políticas, sem dar continuidade 

ao que já vem sendo construído. 

Fragilidades apontadas também nos relatórios enviados para a Universidade e para 

gestão do Programa, assim como apareceu em outras pesquisas como a de Gatti (2011), mas 

como já pontuamos, não identificamos nenhuma ação para resolver, para sanar essas 

dificuldades. As fragilidades são de cunho da gestão da secretaria municipal ou estadual de 

educação, de concretizar o que está estabelecido no contrato de convênio, que foi assumido, 

mas não disponibilizado. Pois no convênio consta a implementação da biblioteca, com a 

referência bibliográfica do curso. É papel da Universidade cobrar para que a concretização do 

convênio, exigir as condições de formação do professor, de assumir para si a responsabilidade. 

A coordenação do Programa ainda aponta a dificuldade no transporte dos professores 

formadores para o município, e para os professores acadêmicos. Também faz referência à 

dificuldade de montar um espaço para o funcionamento do curso, como: a sala de aula, 

laboratório de informática e a biblioteca, por parte dos municípios. Assume-se o compromisso, 

no entanto, não viabiliza a realização. Não se responsabilizam pela ação formativa dos 

professores, não enfrentam como um investimento na educação e sim como custos altos para 

as secretarias de educação. Uma ideia equivocada. 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia, no município de Gentio do Ouro/BA, 

funcionou em uma escola pública, do município. No entanto, o espaço não era adequado à 

formação dos professores, não contava com laboratório de informática, com biblioteca, não 

contava com o mínimo para um bom desenvolvimento do curso. Acaba funcionando, em prol 

da boa vontade dos envolvidos, de ajeitar as coisas para que funcione, mesmo de forma carente, 

precária. 

Uma outra fragilidade apontada pela coordenação do Programa, foi a dificuldade na 

seleção de professores formadores, devido à carência de formação em algumas áreas: 

Temos carência de professores para o ensino superior, tivemos dificuldades com 

alguns cursos e turmas e tivemos que ampliar o tempo de conclusão, por não 

encontrarmos profissionais com a formação específica para atuar como professor 

formador, mas não é um ponto negativo, mas uma fragilidade. Precisamos de alguns 

professores formadores para componentes como: Ensino de língua Portuguesas para 

surdos, Libras, História e cultura afro brasileira, e não encontramos esse profissional, 

até mesmo para o componente de Metodologia e prática de matemática, nós tivemos 

dificuldades. No interior da Bahia, onde temos pouco tempo de cursos superior, 
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principalmente matemática, química, biologia, dentre outros, temos uma dificuldade 

muito grande de encontrar esses profissionais (Maria). 

Nos debatemos com a falta de profissionais nas áreas citadas pela coordenação. 

Infelizmente são cursos pouco oferecidos pelas universidades e apresentam uma carência muito 

grande de profissionais nessas áreas, dificultando a seleção dos professores formadores. 

Além disso, ressaltamos também a importância do professor formador compreender o 

projeto do curso e se aproximar da realidade do professor acadêmico. O formador deve 

compreender que a formação é para um professor, que tem experiência, que já atua na escola, 

e Gatti (2014) aponta que a Universidade deve se atentar ao fazer a seleção dos formadores. A 

coordenação local do Programa também pontua que: 

Os professores que respondem pela formação sem experiência em cursos de 

licenciatura, que desconhecem a realidade escolar e, às vezes, têm dificuldade para 

perceber a diferença entre ensinar para adolescentes e ensinar para professores já 

experientes (Maria). 

Ou seja, deve ter a clareza e responsabilidade de ao selecionar os formadores, que este 

tenha experiência em formar professores que já têm experiência na educação, que já 

desenvolvem suas práticas pedagógicas e que tenham condições de acompanhar esses 

profissionais em seus contextos, que esteja integrado e engajado à proposta de formação, ao 

projeto do curso.  

A coordenação e os professores formadores ressaltam a importância da seleção do 

professor formador que vai atuar no Parfor/Uneb, que este seja um profissional engajado no 

Programa, que conheça o projeto de formação, que compreenda o contexto de atuação dos 

professores acadêmicos, que tenham conhecimento e relação com a educação básica. 

Para a coordenação, este profissional, formador de professores, não pode apenas 

ministrar aulas, precisa compreender a proposta da formação, o projeto e currículo do curso, o 

contexto de atuação desse profissional, compreender a necessidade de analisar a realidade, mas 

trabalhar a construção da prática e práxis educativa. Deve ter a sensibilidade de refletir cada 

escola, cada sala de aula, cada contexto de atuação e contribuir com sua transformação. Ter 

consciência que estão trabalhando com a formação de adultos, de profissionais, que já estão 

atuando na sua profissão, que estão no contexto, enfrentando as dificuldades da gestão das 

políticas públicas da educação.  

Coloca a dificuldade em trabalhar com os professores formadores que não 

compreenderam a proposta da formação, o projeto do curso e não se aproximaram da realidade 
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dos professores acadêmicos. Assim, chama a atenção para a seleção dos formadores que estejam 

engajados no projeto de formação. 

Termos mais cuidados com os aspectos de acompanhamento dos cursos, pois como a 

Uneb teve um contingente muito grande de cursos funcionando ao mesmo tempo e 

em todo território baiano, tivemos uma demanda muito grande, trabalhamos com a 

Bahia toda, não demos conta de trabalharmos com os formadores apenas da Uneb, 

tivemos que recorrer a outros formadores com vínculo com outras instituições de 

ensino superior, neste caso acho que devemos trabalhar apenas com os  professores 

da Uneb, aqueles que podemos responder pelo compromisso com o programa , com a 

formação. Porque muitas vezes a proposta curricular não foi bem executada, por não 

ser compreendida por este profissional que não compreendeu como foi construído o 

projeto, qual a proposta e a necessidade de uma articulação maior com o processo 

formativo, este visava apenas ministrar seu componente, sem articular com o 

contexto, com a realidade, e como este profissional não vinha participando das 

formações, das avaliações que aconteciam sempre, este profissional teve dificuldades 

de se integrar a proposta de formação (Maria). 

A formação inicial dos professores em exercício pode ser construída, respeitando suas 

particularidades e especificidades. Os professores formadores, por sua vez, devem compreender 

o contexto da formação e o projeto de formação, estar engajado e conhecer o lócus da educação 

básica e pública, estar próximo a esta realidade e construir conhecimentos que possam ajudar e 

transformar. Sair do academicismo, da relação puramente teórica, para construirmos 

colaborativamente práticas pedagógicas que promovam conhecimentos, transforme a realidade 

da educação pública, que auxilie os professores acadêmicos a realizar a transformação 

deliberativa, construindo conhecimentos e melhorando suas práticas. Para o professor 

formador: 

Ou seja é uma ação/reflexão/ação, acaba sendo sempre assim, agora, para que 

realmente seja assim, o processor formador da Parfor, tem que ter essa perspectiva 

que ele é um formador de professores e não simplesmente, um formador de egressos 

de pedagogia ou de licenciatura, não sendo assim, nos não cumpriremos essas 

perspectiva de ação/reflexão/ação, o que eu quero dizer com isso é que, é que não 

podemos ser tão técnicos e conteudistas, academicistas e deixar de lado a perspectiva 

da formação de professores na perspectiva da análise, da reflexão, da tematização da 

prática, como muitas vezes acontece a teoria longe da prática (Souza). 

Como nos aponta Gatti (2014), os professores formadores devem ter melhor 

preparação para atuar nessas licenciaturas e necessitam de visão mais concreta sobre a educação 

básica, seus objetivos, o alunado, os conteúdos, as necessidades didáticas, as condições das 

escolas e o trabalho mais intenso para evitar as desistências. 

Nesse caminho, enfrentamos dificuldades e fragilidades. No caminho, sempre há 

pedras, mas estas não inviabilizam o processo, há seus enfrentamentos, já nos dizia Freire 

(1996, p. 16), “Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho 

caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar”. E é neste caminho, 
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que vamos nos refazendo e ao nos refazer encontramos também os motivos de continuar 

trilhando o caminho da educação. 

E nesse trilhar, encontramos as potencialidades do Programa, o que nos trouxe, o que 

nos motivou a continuar, como nos afirma o professor formador:  

Primeiro essa relação teoria pratica, para mim é o que tem de mais importante, é o 

aluno estudar os conteúdos e no outro dia ele ir para sala de aula tentar colocar isso 

em prática e fazer as análises, as observações com seus próprios alunos e depois eles 

trazerem essas dificuldades, outra coisa que a gente ver muito nas formações do 

professor em exercício, é você estudar os casos a casos que você tem que estudar com 

eles, relacionando o que estudaram e o que estão fazendo na sala de aula.  Essa para 

mim é a maior potencialidade (Silva). 

A construção de uma prática pedagógica fundamentada, a transformação deliberativa 

da teoria à prática, é a formação por meio das vivências e experiências dos professores 

acadêmicos, foi uma das potencialidades, abordadas tanto pelos professores acadêmicos como 

pelos professores formadores ao contextualizar a formação e proporcionar reflexão da ação. 

Para Freire (1996, p. 24), “A teoria sem a prática vira 'verbalismo', assim como a prática sem 

teoria, vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação 

criadora e modificadora da realidade”. E foi essa construção que motivou os profissionais 

envolvidos com o Programa, que percebiam no seu dia a dia, a construção dos conhecimentos 

e a mudança na realidade, as transformações internas e externas. 

Trazer para a formação as situações da experiência, as situações da sala de aula, como 

nos apontam Gatti et al. (2013, p. 39), “A formação inicial de um profissional, além da 

formação acadêmica, “requer uma permanente mobilização dos saberes adquiridos em 

situações de trabalho, que se constituirão em subsídios para situações de formação, e dessas 

para novas situações de trabalho”.  

Identificamos nos relatos a grande contribuição que a formação trouxe na construção 

e (re)construção da prática docente de todos os profissionais envolvidos. Confirmando o que 

apontamos como potencialidades, Abrucio, em pesquisa sobre a formação inicial dos 

professores no Brasil, traz que uma das grandes contribuições da formação é: 

Uma delas é reformar e reforçar o ofício do professor, desde a formação até a prática, 

por meio de uma maior integração entre o que se aprende na Educação Superior e o 

que se efetiva nas escolas. A atuação prática desde o momento formativo aparece em 

muitos estudos como essencial para criar melhores docentes, além de tornar a 

formação um processo contínuo ao longo da carreira (ABRUCIO, 2016, p. 26). 

Já o professor formador, aponta como uma potencialidade, o fato de a Universidade 

chegar até esses professores, adentrar em locais nunca imaginados: 
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São justamente na perspectiva que a Universidade está chegando onde ela precisa 

chegar, em cada canto da Bahia, a Universidade sendo localizada nos núcleos ou nas 

metrópoles, ela não conseguirá contribuir com o desenvolvimento da educação desse 

pais, ela só vai conseguir contribuir com o desenvolvimento não só educacional, mas 

tecnológico, econômico, social, com esse país se ela for de fato para as brenhas, para 

o interior , para o sertão, cada vez mais eu defendo isso, que a universidade não tem 

que estar no local e sim nos locais, e ais são os diversos espaços, nos diversos locais, 

essa é uma grande potencialidade, chegar aos locais mais longicuos desse pais 

(Souza). 

Os professores formadores apontam o quanto foi enriquecedora essa proximidade da 

Universidade com o universo da educação básica pública. Relatam o quando refletiram as 

práticas profissionais também, que se fizeram e se construíram melhores profissionais. Por 

muitas vezes, a Universidade encontra-se muito distante da realidade da educação básica e 

pública, encontra-se fechada em si mesma e com dificuldades de sair do seu próprio muro.  

Assim como também é apontado pelos professores acadêmicos, que por tanto tempo 

aguardaram a formação, que no início tinham como um sonho inalcançável, torna-se realidade 

com a implementação do Programa, concretizando a formação. 

Com o Parfor, essa prisão ou distanciamento, não aconteceu. A Universidade foi ao 

encontro da educação básica e pública, pois é neste contexto que estão os professores 

acadêmicos. Contexto de construção das aprendizagens, das experiências dos professores, da 

formação, que para Nóvoa (1992, p. 16) “um lugar de reflexão sobre as práticas, o que permite 

vislumbrar uma perspectiva dos professores como profissionais produtores de saber e de saber-

fazer”. 

Não houve construção de saberes, fazeres somente por parte dos professores 

acadêmicos, mas também os professores formadores construíram novos conhecimento, 

refletiram, analisaram, construíram novos sabres docentes, envolveram-se na 

ação/reflexão/ação. Demonstram um carinho muito especial em atuar no Programa e o quanto 

é estimulante ver o resultado do seu trabalho, observar a mudança na escola, na educação do 

município, na prática do professor acadêmico.  

Essa aproximação é de relevância para a Universidade que vai ao encontro do contexto 

onde atua o profissional que está formando, conhece e se insere nas dificuldades, nos 

problemas, na realidade da educação básica e pública, podendo contribuir ainda mais com a 

formação dos professores, sair do academicismo para adentrar a realidade nua e crua da escola, 

do cotidiano educacional. 

Cresce a educação básica e pública com essa troca, com a possibilidade de analisar e 

refletir sobre a realidade, seu contexto e construirmos juntos outras e novas formar de ensinar 
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e aprender, de construir conhecimentos que possam transformar a escola, o sujeito, a educação 

e a sociedade. Gatti (2014, p. 128) afirma que: 

Constata-se com essas avaliações que as potencialidades do PARFOR são grandes, 

sobretudo no estímulo a iniciativas para a formação de professores que já atuam nas 

redes públicas de ensino e precisam nivelar sua formação ao exigido pela legislação. 

Certamente, essa oferta não se daria sem o apoio e a motivação de uma política como 

a desse Programa.  

Ou seja, o Programa é importante para que a formação chegue àqueles profissionais 

que necessitam da formação, e que muito provavelmente não teriam condições de investimento 

se o programa não chegasse até eles.  

Em meio a nossos diálogos, os sujeitos da pesquisa (professores acadêmicos, 

formadores e coordenadores) avaliam o Programa e todos são unânimes ao fazer uma avaliação 

positiva, mesmo relatando as dificuldades, que identificamos que estão relacionadas à gestão 

do Programa, apontam também as contribuições. Assinalam a relevância de participarem da 

formação, as contribuições que trouxeram para a construção da prática e práxis pedagógica. E 

a importância da formação para a educação do município. 

 

Se fosse para dá uma nota rsrsr dávamos 9,0. Foi um período de bastante experiências, 

aprendizagens, e é como os colegas já disseram, contribuiu bastante, eu creio que vai 

mais além ..., a gente já conversa sobre o desejo de continuar, fazer a pós-graduação 

e continuar com os estudos sempre. Antes não pensávamos assim, hoje mudou nosso 

modo de ser, de agir, já vislumbramos outros voos. Foi muito proveitoso, mudou 

nossa prática (Daniel). 

 

O curso contribui muito para nossa formação, para a educação do município, e nós 

também estamos sendo reconhecidos como bons profissionais, que estamos fazendo 

a diferença (Isabel). 

 

Outra coisa foi a valorização da educação do campo, porque antes era zona rural, 

como marginalizada, subalterna, tudo isso, no pejorativo.  Agora com o tempo, 

escolas do campo, foi muito importante, porque nos debates aqui, nós descobrimos a 

educação do campo, fizemos uma mesa de debate na câmara de vereadores e 

buscamos nosso reconhecimento, nossa valorização. Tudo isso graças ao curso e aos 

professores que descortinaram nossos olhos (Gabriel). 

 

Olha além da formação teoria e prática, nós tivemos a formação política, de ouvir, 

mas de sermos ouvidos também. De sabermos nossos direitos, entender as políticas 

públicas, como elas são e como chegam na escola. Ave Maria, foi muita coisa (Pedro). 

 

Isso com certeza, descobrimos nossos direitos e que podemos lutar, hoje nós ficamos 

foi sabido viu (Aparecida). 

 

A formação foi proeminente em vários aspectos, contribuiu para a construção de 

conhecimento individual e coletivo, teórico e prático, colaborou para a construção da práxis 

educativa, a profissionalidade docente, a identidade docente.  
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Mas com potencialidades e fragilidades, que fazem parte da construção de um projeto 

de educação para um país tão imenso, diverso, multicultural, apontaram também sugestões, 

com o intuito de contribuir. Para os professores formadores, a gestão do Programa, poderia 

realizar o levantamento da demanda pela formação, em que áreas, assumir a responsabilidade 

pela viabilização do Programa e cumprir o que tem no convênio. Segundo os professores 

formadores, precisamos refletir sobre algumas questões, como: 

 

Primeiro identificar se ainda temos necessidade da Parfor na Bahia, ou seja,  trazer 

cursos agora em que temos necessidade, como : química, física, biologia, matemática, 

sociologia, filosofia, que são os cursos que temos maior dificuldades em achar 

professores com formação, e a outra sugestão é que o programa deixasse de ser uma 

política de governo e passasse a ser uma política de estado, pois como política de 

estado, ela seria permanente, entre quem entrar, saia quem sair, você vai ter a 

manutenção de uma estrutura montada (Silva). 

 

O currículo da Parfor está bem definido, considero um bom currículo, bastante 

inovador, que no curso regular está bem defasado, no meu ponto de vista, se eu tomar 

por exemplo o campo do estágio, nós já definimos no Parfor. O estágio na gestão, na 

coordenação, nos espaços não formais, na perspectiva que a pedagogia é um campo 

múltiplo, e não especifico como tínhamos antes. E os nossos cursos de licenciatura 

ditos regulares, eles ainda são únicos, eles não são multidisciplinares, não são 

generalistas, a quem faça crítica sobre isso, mas eu defendo que pedagogo tem 

diversos campos de atuação, é preciso que os cursos de formação de Licenciatura em 

Pedagogia, também caminhe nessa vertente. Então eu tenho que formar meu aluno 

para ser gestor, para atuar na gestão, uma coordenação, para assumir a sala de aula, a 

supervisão escolar, a gestão de projetos, enfim, a diversa gama de atuação do 

pedagogo. Acho que precisamos fortalecer isso (Souza). 

 

Pois como relatamos anteriormente, ainda há uma necessidade muito grande de 

profissionais com a formação em física, química, biologia, matemática, artes, sociologia, 

filosofia. São profissionais que não encontramos com a formação na graduação, e realizando o 

levantamento dessas necessidades, o Programa Parfor pode proporcionar a formação desses 

professores. 

Apontam também que a formação pode contribuir com a gestão, em pensar a formação 

desses professores para atuar na direção, coordenação e supervisão escolar, pois a grande 

maioria desses professores acadêmicos formados acabam por assumir a gestão das escolas, 

principalmente a coordenação pedagógica, pois têm a formação em Licenciatura em Pedagogia. 

Agora há uma necessidade de investimento na formação continuada dos professores. 

A formação inicial já deixa seus frutos e o incentivo à continuidade da formação deixa 

o desejo pela continuidade aos estudos, o desejo que outros programas cheguem ao município, 

para os professores acadêmicos: 
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Sei, claro que sempre tem mais para a gente aprender né, a gente aprendeu até aqui, 

mais ainda tem muito para aprender, por isso não queremos mais parar, o desejo é de 

continuar (Madalena). 

É muito bom, já estamos até pensando na pós, assim que terminar aqui. Não vamos 

parar, porque significa muito pra gente (Dulce). 

 

A formação despertou nos professores acadêmicos o gosto por aprender, a ler a palavra 

e ler o mundo, desvelou um novo mundo, o mundo do conhecimento. Fez estes profissionais se 

descobrirem, a terem confiança em si, se constituírem enquanto pessoas e profissionais, a 

construírem conhecimentos e autonomia. Ser agente de transformação e emancipação humana.  

Silva Junior (2010, p. 20), em avaliação ao Parfor, desenvolvido na Uneb, pondera e 

sugere que:   

Que a forma como essa universidade se estrutura favorece o trabalho centrado em 

cursos separados e, assim, recomenda que seria desejável que se projetasse a criação 

na universidade de centros regionais de formação, pesquisa e desenvolvimento 

profissional de professores que articulariam a formação de docentes para a educação 

básica e manteriam os estudos investigativos nessa direção. Essas recomendações 

caminham na direção sinalizada pela proposta do Parfor de contribuir para a inovação 

curricular nos processos de formação de docentes. Por fim, para o especialista, 

instituir a inovação como critério prático de ação indica, também, a necessidade de 

alguma revisão das estruturas administrativas e dos critérios de gestão da Uneb, a fim 

de que seu movimento interno permita avanços em suas formas de trabalho. 

Corroborando com a sugestão de Silva Junior (2010), identificamos com a nossa 

pesquisa a necessidade de polos nos departamentos que acompanhem mais de perto as 

formações, que possam rever e inovar os cursos de Licenciatura, pensando nesse profissional 

que já está atuando na sala de aula, e deem suporte aos professores acadêmicos no que se refere 

a acesso ao referencial bibliográfico para cada curso. Assim como cobrar das instâncias estadual 

e municipal que se cumpra o convênio, que arquem que o que foi proposto e assinado. 

No entanto, apesar das fragilidades apontadas pelas pesquisas sobre o Parfor, e a partir 

dos sujeitos desta pesquisa, também há potencialidades, há desafios que são impostos, mas que 

podemos avançar e muito, em prol do sucesso do Programa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Eu sou aquela mulher 

a quem o tempo 

muito ensinou. 

Ensinou a amar a vida. 

Não desistir da luta. 

Recomeçar na derrota. 

Renunciar a palavras e pensamentos negativos. 

Acreditar nos valores humanos. 

Ser otimista. 

Creio numa força imanente 

que vai ligando a família humana 

numa corrente luminosa 

de fraternidade universal. 

Creio na solidariedade humana. 

Creio na superação dos erros 

e angústias do presente. 

Acredito nos moços. 

Exalto sua confiança, 

generosidade e idealismo. 

Creio nos milagres da ciência 

e na descoberta de uma profilaxia 

futura dos erros e violências 

do presente. 

Aprendi que mais vale lutar 

do que recolher dinheiro fácil. 

Antes acreditar do que duvidar. 

 

Cora Coralina 

 

Iniciei e finalizo esta pesquisa inspirando-me nos versos tão profundos de Cora 

Coralina, talvez por me sentir como ela. Uma menina que acredita na vida, acredita nos moços 

e moças que fazem da educação uma luta contra as desigualdades. Uma luta por respeito, por 

fazer valer nossos direitos, assegurar a cidadania e emancipação humana. Creio na ciência, na 

educação, creio no ser humano, creio na superação, creio na vida e em seus milagres.  

Ou simplesmente como cantou Gonzaguinha: “Nunca se entregue, nasça sempre com 

as manhãs... Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar! Fé na vida. Fé no homem, fé no 

que virá! Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será”. E assim cheguei 

até aqui, com fé na vida, com a curiosidade de conhecer, de aprender, de ir além. Tenho muito 

chão pela frente, muitos caminhos a percorrer, muito a aprender. Existe mais esperança de ir 

além, do que cansaço, ou desânimo. Mais alegrias, que tristezas. Mais encontros, que 

desencontros, mais ganhos que perdas. E sempre indo lá ver e fazer o que será. 

Assim, as razões que me mobilizaram para a realização desta pesquisa, cujo objetivo 

foi analisar o significado e as contribuições da formação dos professores acadêmicos do 
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Parfor/Uneb, para a (re)construção da sua prática pedagógica. Naquele momento havia questões 

que me inquietavam, por trabalhar há praticamente dezessete anos com Programas de formação 

de professores em exercício no âmbito da Universidade do Estado da Bahia.  

Trabalhei com o Programa Rede Uneb 2000, Proesp e Parfor, imbuída com a formação 

de professores que se encontravam em contexto da sua atuação profissional, não eram iniciantes 

na profissão, mas ainda não tinham a formação na graduação em Licenciatura em Pedagogia, 

para atuar na Educação Infantil, anos iniciais e EJA. Assim, indagava como seria essa formação 

para estes sujeitos, que contribuições esta formação estaria construindo com professores, 

escola, educação e município. E com essas inquietações fui construindo o desenho desta 

pesquisa. 

Nos caminhos da investigação, apreendemos que a formação inicial do professor em 

contexto, em exercício da sua profissão, mesmo chegando tardiamente, tem se aproximado dos 

mais distantes municípios no interior desse país tão grande e tão diverso. Por meio dos 

Programas especiais de formação de professores em exercício, que não conseguem cursar a 

graduação nas Licenciaturas, pois as universidades ainda estão situadas nos grandes polos, em 

cidades distantes. Apenas por meio desses programas é que os professores do interior, dos 

lugares mais longínquos desse Brasil, têm conseguido acesso aos cursos de licenciatura. E por 

meio da formação vão constituindo-se profissionais melhores, com acesso à informação, aos 

conhecimentos específicos da sua área de atuação profissional. 

Ao realizarmos o levantamento das pesquisas que vêm sendo efetivada com a temática 

Parfor, realizamos o mapeamento das temáticas, e em seus resultados identificamos que as 

fragilidades apontadas em cada região, como nos estados do: Maranhão, Pará, São Paulo, Rio 

de Janeiro, Piauí, Amazonas e Bahia, se configuram de forma muito semelhante, sempre 

relacionadas à gestão do Programa por parte da União, universidades e secretarias estaduais 

e/ou municipais, a formação enquanto uma política pública, a precariedade de onde funcionam, 

a falta da biblioteca, laboratório de informática, o respeito com o professor. Identificamos que 

enfrentam as mesmas fragilidades, sempre relacionadas à gestão operacional e administrativa 

do Programa, que embora firmem compromisso, não viabilizam a implementação do Programa, 

como consta em acordo firmado no convênio. Assim como não fica claro o papel da IES, 

universidades e secretarias de educação ao projeto de colaboração entre as esferas, se 

configurando um desafio para a realização do Parfor. 

As dificuldades encontradas são de ordem do convênio, que não são concretizadas, 

como: a implementação da biblioteca, acesso à literatura, do laboratório de informática, de ter 
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um espaço condizente para funcionamento, pagamento das bolsas, transporte, ou seja, dar 

acesso a esses professores e condições de cursar com dignidade, condições de permanência. 

Como formar esse profissional, sem acesso à leitura, às referencias que proporcionam o 

aprofundamento epistemológico, teórico e metodológico na formação de professores? Essas 

dificuldades são relatadas pelos professores formadores, assim como os professores acadêmicos 

Levantamos também as contribuições do Programa para esses estados e municípios, 

contextos das pesquisas. Os subsídios são diversos, como: o atendimento da LDBEN, n.º 

9394/96, a realização do sonho da formação docente, formar os professores na área específica 

em que atuam, chegar aos municípios mais distantes, acesso à formação na primeira 

Licenciatura, Letramento, acesso às tecnologias, avaliação das propostas de formação e projeto 

do Curso, contribuições na construção de saberes, na prática pedagógica, enfim, reconhecemos 

as contribuições do Programa para a formação do professor. 

No entanto, observamos que apesar de ter direito à formação e possibilidade do acesso, 

não tem sido garantida a permanência no curso, em todas as pesquisas analisadas, em várias 

regiões e estados diferentes. Mesmo em nossa pesquisa, fica bastante perceptível, que lhes é 

concebido o acesso, mas as questões burocráticas da gestão entre a União, universidades e 

secretarias de educação (municipal e estadual), que firmam convênio, comprometem-se com a 

implantação e implementação do Programa e, no entanto, não concretizam o que está 

estabelecido no convênio, tampouco dão sustentação à implementação e gestão do Programa. 

Não se asseguram o direito de permanência. 

Realizamos um percurso nas políticas públicas para a formação de professores, 

buscando na legislação o caminho vencido, seus avanços e retrocessos. Partimos da LDBEN, 

Lei n.º 9394/96, que está fazendo 24 anos e observamos que é uma legislação que atende as 

questões relativas à formação do professor, todavia ainda peregrinamos para a sua 

concretização. Abordamos as mudanças que a LDBEN sofreu nesses últimos anos, assim como 

discorremos sobre o PNE, e a BNC-Formação, percebemos o quanto avançamos nas questões 

relativas à formação. No entanto, identificamos o quanto falta para colocarmos em ação, o que 

nos diz a legislação. A legislação por si só não garante os avanços na formação, aponta os 

caminhos, mas ainda necessitamos da sua viabilização através da União e das secretarias de 

educação dos estados e municípios.  

Enquanto uma política pública para a formação do professor em exercício contribui 

para que os professores tenham ascensão para cursar a Licenciatura, que está chegue até os 

municípios, aos mais distantes lugares. Formar o professor em exercício nos estados e 
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municípios configura-se como a única oportunidade de formação para os professores que se 

encontram em exercício da sua profissão, no chão da escola. 

Para os professores acadêmicos foi a realização de um sonho, talvez para muitos uma 

utopia, pois não esperavam concretizar, talvez um dia seus filhos alcançassem, mas eles não. 

Para nós, é um direito. No entanto, para esses professores do nosso país, que fazem a educação, 

nos lugares tão inacessíveis, distante dos grandes centros, a formação era um sonho que o Parfor 

ajudou a concretizar, que trouxe a descoberta e realização profissional. No contexto do 

programa, a constituição da profissionalidade docente, a construção da consciência crítica e 

reflexiva, redescobriram-se profissionais, orgulharam-se de ser quem são. Emoção e orgulho 

que transbordavam em suas falas, e só quem entende somos nós professores, que fazemos a 

educação de forma tão responsável, e visando formar o cidadão, a emancipação do sujeito, 

como nos afirmava Freire (1996). 

A Uneb foi a universidade pioneira em desenvolver projetos de formação de 

professores em exercício na Bahia desde 1998. Implementou programas como o Rede Uneb 

200, Prolin, Proesp, Família Agrícola, entre outros, com o intuito de formar os profissionais da 

educação, com vínculo com as secretarias de educação dos municípios baianos e do estado, 

para educar professores em contexto, contribuindo não apenas com a formação, mas com a 

educação de todos os Territórios identidade da Bahia. Esses programas, dez anos depois, vão 

servir de exemplo de experiência exitosa, no contexto baiano e como arquétipos para a 

construção do Projeto Parfor. Essa experiência não é só expressiva, é gratificante para a equipe 

gestora desses programas especiais dentro da Universidade, ver seu trabalho reconhecido e 

ganhando outros estados, municípios, chegando onde a Universidade não conseguiria chegar, 

não fossem os programas de formação de professores. 

Na trajetória do estudo, fomos identificando que a formação foi importante para a 

constituição da profissionalidade docente. Em seus relatos, os professores em exercício 

apontam o quanto foi significativo se descobrirem, se constituírem profissionais em educação. 

Não que ainda não fossem, mas não se reconheciam assim, sentiam-se desanimados, 

desconsiderados, não reconhecidos. No entanto, no transcorrer do curso, foram construindo 

conhecimentos, se formando profissionais na educação do município, nos espaços escolares e 

não escolares, se reconhecendo como profissionais, assim como não só a secretaria municipal 

de educação, mas o município, em seus diversos espaços, passam a reconhecer o trabalho desses 

profissionais. São referência no município de Gentio do Ouro/BA e ganharam acessão 

profissional. Após a formação, começam a assumir a coordenação, a supervisão escolar. 



230 

 

 

Passaram a ser convidados pelos colegas a participar e desenvolver atividades nas escolas, e 

nos espaços não escolares, na comunidade. 

Os professores acadêmicos afirmam o quanto foi relevante constituírem-se 

profissionais da educação, bem como compreender o que é uma política pública e como essa 

concretiza-se em seu município. Assoalharam seus direitos e deveres no contexto onde atuam, 

construíram conhecimentos para além da sala de aula, conhecimento para a vida, por meio da 

formação. O que antes era motivo de desânimo, às vezes de vergonha, de não desejar que seus 

filhos seguissem seu exemplo, escolhessem sua profissão, após a formação, é motivo de altivez, 

de satisfação, de realização profissional. Agora orgulham-se em SER PROFESSOR. 

Procuramos anunciar que a formação desenvolvida no Parfor, no município de Gentio 

do Ouro/BA, cooperou para a construção de conhecimentos, e de 

desconstrução/construção/reconstrução da prática pedagógica do professor. Promoveu acesso 

aos conhecimentos epistemológicos, teóricos e metodológicos. Refletiram suas ações 

pedagógicas em sala de aula, ressignificaram seus saberes e fazeres. 

Relatam como um momento significativo e construtivo na sua profissão, de 

valorização dos saberes que tinham, e construção de novos saberes, de novas práticas. De 

compreender o planejamento como um instrumento de transformação, de compreensão e 

transformação da realidade. Não só deram nome ao que já faziam, mas não sabiam o que era, 

assim nos relatam, mas compreenderam o que, como e por quê faziam. Desconstruíram e 

reconstruíram sua teoria e prática, fundamentaram suas práticas, descobriram outras e novas 

formas do fazer docente, diversificaram as práticas, contextualizavam, e significavam as 

aprendizagens. 

Os resultados foram apontando que a Universidade ao se aproximar da formação de 

professores em exercício, ao adentrar no contexto da educação básica e pública, se aproxima 

também das especificidades desse contexto, das dificuldades e das muitas possibilidades de 

formação. Quebraram com a dicotomia entre a teoria e prática, e passaram a contribuir para 

transformação deliberativa. Essa aproximação entre a Universidade e a escola, trouxe grandes 

transformações na Universidade, no professor formador, que conheceu de perto o lócus de 

atuação desse professor em exercício, das dimensões da escola, de suas especificidades, dos 

seus problemas, passaram a trabalhar a realidade, o contexto em que a escola está inserida, a 

escola de verdade.  

Momento em que o olhar da Universidade sai de si mesma e passa a se aproximar e 

enxergar a educação básica, a escola pública, enxergar o espaço sobre o qual é a responsável 
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pela formação do profissional que atua nesse contexto. Constituiu-se também um momento de 

formação para o professor formador, de rever suas crenças, suas verdades formativas, e passar 

a repensar também sua práxis pedagógica, repensar a teoria que fundamenta a prática do 

professor acadêmico. 

Ao adentrar no contexto da educação básica, da escola pública, o professor formador 

não está mais formando o professor iniciante, mas formando aquele professor que já é 

profissional, que está em contato direto com a prática docente, com a prática pedagógica, que 

traz ao debate teórico e metodológico, as dificuldades do dia a dia, da ação pedagógica. Reflete 

a teoria, a luz da sua ação no cotidiano docente. 

Os professores formadores apontam como uma oportunidade de aproximação ao 

contexto da educação básica, o ensejo de aprender com esse contexto, apropriando-se dos 

desafios de atuar na educação pública. Identificamos a necessidade do formador conhecer e 

compreender as especificidades do contexto do Parfor, um espaço e tempo de formação do 

professor em exercício da sua profissão na educação básica e pública. Assinalam a diferença 

do trabalho realizado com alunos que estão iniciando a docência, para atuar com os 

profissionais que estão inseridos na sala de aula, desenvolvendo suas práticas e com 

experiências e vivências na educação. Trabalhar a formação do professor em contexto, 

refletindo com, desconstruindo e reconstruindo sua ação educativa, sua prática pedagógica, 

construindo a práxis pedagógica. A formação no Parfor constitui um campo de aprendizagem 

também para o professor formador. 

Dessa forma, professores formadores e professores acadêmicos, constroem e 

reconstroem suas práticas, refletem juntos, pensam a educação daquele contexto, encontram 

juntos soluções para dificuldades, as fragilidades do dia a dia. O professor formador tem a 

possibilidade de viver a escola pública, ultrapassar os muros que o cercam e ir à escola para 

viver o cotidiano docente. 

Trabalhar com a formação do professor em exercício é muito mais que formar esse 

profissional, pois significa adentrar em seu contexto e fazer diferente, é enfrentar o cotidiano 

desse profissional, é mudar a educação desse município, é identificar a escola, o aluno, a 

comunidade e construir colaborativamente a educação do país. 

Por fim, deixamos como apontamentos para a Universidade pensar: 

 Um projeto de formação inicial, que considere o contexto e as necessidades 

formativas do professor em exercício; 
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 Trabalhar o conteúdo das disciplinas que vão atuar na educação básica: Educação 

Infantil e anos iniciais em que vão atuar, pois estamos formando o professor polivalente que 

atuará com todos os componentes: Língua portuguesa, matemática, geografia, história, ciências, 

artes. Trabalhar o que e como: 

 Trabalhar as metodologias de ensino, articulando aos conteúdos; 

 Contemplar momentos de compartilhamento de práticas e experiências; 

 Criar comunidades de aprendizagens; 

 Que os componentes curriculares trabalhem de forma específica cada segmento, 

pois contemplam especificidades diferentes: Educação Infantil, anos iniciais e EJA; 

 Pensar o componente de Estágio Curricular Supervisionado, em que a ementa 

contemple de forma diferenciada, o contexto, a especificidade de cada espaço: Educação 

Infantil, anos iniciais, EJA, espaços não escolares e gestão; 

 Pensar em outras formas de viabilizar o acesso e a permanência dos profissionais 

ao Programa; 

 Formar o professor pesquisador; 

 Ter mais atenção ao selecionar os professores formadores; 

 Viabilizar o cumprimento do convênio com as instituições envolvidas. 

 Implementar um Observatório de pesquisa que articule a formação dos professores 

e o contexto de atuação na educação básica, não só relativo aos programas especiais de 

formação de professores, mas interligando com as licenciaturas. 

Compreendemos que o Programa deixou a certeza que iniciamos um caminho, que 

aprendemos caminhar, caminhando, tropeçando, levantando e o caminhar continua. As pegadas 

do conhecimento se fazem e refazem no passo a passo. O contexto de formação no Parfor/Uneb 

contribuiu para a construção de aprendizagens, de reconstrução de práticas pedagógicas e 

construção da identidade docente, da cultura e profissionalidade docente. 

Proporcionou a formação dos profissionais em educação que se encontram em 

contexto, em exercício da sua profissão, rompendo a dicotomia entre teoria e prática para 

construir suas práticas pedagógicas contextualizadas e significativa, realizando a 

reflexão/ação/reflexão.  
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Apêndice A – Roteiro de Entrevista com Assessora 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC-SP 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: 

CURRICULO 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ASSESSORA DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA PROGRAD 

 

 

Orientações:  

 

 Esclarecer os objetivos da pesquisa; 

 Consultar a participante sobre a gravação das discussões, lembrando que esta não será 

divulgada, e servirá apenas para facilitar a análise de informações, com o conhecimento 

e autorização dos participantes; 

 Entregar o TCL a entrevistada, e solicitar que leia e o assine; 

 Conversar com o roteiro a mão, deixando que a entrevistada, discorra sobre o tema em 

questão; 

 A partir disso, observar se os tópicos principais estão sendo abordados pela entrevistada 

(o). Caso não estejam, fazer intervenções para que discorra a respeito do que for 

necessário. 

 

QUESTÕES OBJETIVOS 

EIXO I- PERFIL DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DISCUSSÃO 

Nome: 

Formação: 

Experiência no ensino superior: 

Experiência nos programas especiais de 

formação do professor em exercício: 

Experiência profissional: 

1. Fala um pouco da sua trajetória 

profissional, e sua trajetória junto 

aos cursos de formação do 

professor em exercício: 

 

 

 Conhecer a trajetória profissional dos 

sujeitos da pesquisa; 

 Delimitar a experiência profissional no 

Parfor. 

EIXO II- TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

1. A senhora poderia falar um pouco 

a história da formação de 

professores em exercício no âmbito 

da Uneb: 

2. Poderia nos relatar um pouco sobre 

cada programa de formação de 

professores em exercício, nos quais 

participou:  

 Conhecer a história dos Programas de 

formação de professores em exercício 

na Uneb; 
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3. Como foi trabalhar ao lado da 

professora Norma Neide Queiroz 

desde o início? 

EIXO III- CONSTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO PARA A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

1. A formação desenvolvida no 

Parfor, tem contribuído para a 

reconstrução da prática pedagógica 

dos professores?  

2. Quais as contribuições formativas 

para a prática pedagógica desses 

professores? 

3. Que contribuições esses programas 

trouxeram para a Bahia e para os 

municípios que participaram? 

 Identificar se e como houve a relação 

teoria e prática; 

  Identificar se e quais transformações 

houve na prática pedagógica com a 

formação; 

 Identificar as contribuições para a 

ressignificação da sua prática; 

EIXO IV- COMO AVALIAM O PROGRAMA E A FORMAÇÃO 

1. Como avalia o programa: as 

fragilidades e potencialidades do 

programa?  

 Compreender como avaliam a 

formação; 

 Identificar as potencialidades e 

fragilidades do programa, para aqueles 

que participaram da sua implementação; 

EIXO V- CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO 

1. Tem sugestão para as próximas 

formações do professor em 

exercício: 

2. O que gostaria de relatar que acha 

relevante quando falamos da 

formação do professor em 

exercício realizada pela Uneb e 

sobre o Parfor? 

 

  Apresentar apontamentos relacionados 

a formação; 

 O que desejavam falar, além do que já 

haviam comentado. 
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Apêndice B - Roteiro de Entrevista com a Coordenação 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC-SP 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: 

CURRICULO 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A COORDENAÇÃO LOCAL DO PROGRAMA 

 

Orientações:  

 

 Esclarecer os objetivos da pesquisa; 

 Consultar a participante sobre a gravação das discussões, lembrando que esta não será 

divulgada, e servirá apenas para facilitar a análise de informações, com o conhecimento 

e autorização dos participantes; 

 Entregar o TCL a entrevistada, e solicitar que leia e o assine; 

 Conversar com o roteiro a mão, deixar que a entrevistada, discorra sobre o tema em 

questão; 

 A partir disso, observar se os tópicos principais estão sendo abordados pela entrevistada. 

Caso não estejam, fazer intervenções para que discorra a respeito do que for necessário. 

 

QUESTÕES OBJETIVOS 

EIXO I- PERFIL DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DISCUSSÃO 

Nome: 

Formação: 

Experiência no ensino superior: 

Experiência nos programas especiais de 

formação do professor em exercício: 

 

Experiência profissional: 

1. Fala um pouco da sua trajetória 

profissional, e sua trajetória junto 

aos cursos de formação do 

professor em exercício: 

 

 

 Conhecer a trajetória profissional dos 

sujeitos da pesquisa; 

 Delimitar a experiência profissional no 

Parfor. 

EIXO II- CONSTRUÇÃO DO PROJETO DO CURSO 

1. Como foi pensado o curso de 

Licenciatura em Pedagogia da 

Parfor? Foi estruturado de forma 

diferente do curso regular? 

2. Qual o diferencial do curso do 

Parfor para o curso de Pedagogia 

regular da Uneb? 

 Compreender como o Curso de 

Licenciatura foi pensado e 

implementado? 

 Identificar se houve diferença entre o 

Projeto do Curso Regular e o Curso 

especial de Licenciatura em Pedagogia. 

EIXO III- CONSTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO PARA A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

1. A formação desenvolvida no Parfor, 

tem contribuído para a 
 Identificar se e como houve a relação 

teoria e prática; 
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(re)construção da prática 

pedagógica dos professores?  

2. Quais as contribuições formativas 

para a prática pedagógica desses 

professores? 

3. Existe relação da formação com o 

contexto da educação básica, da 

escola? 

4. Quais as contribuições da formação 

para a educação da Bahia e para os 

municípios? 

  Identificar se e quais transformações 

houve na prática pedagógica com a 

formação; 

 Identificar as contribuições para a 

ressignificação da sua prática; 

EIXO IV- COMO AVALIAM O PROGRAMA E A FORMAÇÃO 

2. Como avalia o programa: as 

fragilidades e potencialidades do 

programa?  

 Compreender como avaliam a 

formação; 

 Identificar as potencialidades e 

fragilidades do programa, para aqueles 

que participaram da sua implementação; 

EIXO V- CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO 

3. Tem sugestão para as próximas 

formações do professor em 

exercício: 

4. O que gostaria de relatar que acha 

relevante quando falamos do 

programa Parfor: 

  Apresentar apontamentos relacionados 

a formação; 

 O que desejavam falar, além do que já 

haviam comentado. 
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Apêndice C - Roteiro de Entrevista com Professores 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC-SP 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: 

CURRICULO 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES FORMADORES 

 

Orientações:  

 

 Esclarecer os objetivos da pesquisa; 

 Consultar o participante sobre a gravação das discussões, lembrando que esta não será 

divulgada, e servirá apenas para facilitar a análise de informações, com o conhecimento 

e autorização dos participantes; 

 Entregar o TCL a entrevistado, e solicitar que leia e o assine; 

 Conversar com o roteiro a mão, deixando que o entrevistado, discorra sobre o tema em 

questão; 

 A partir disso, observar se os tópicos principais estão sendo abordados pelo 

entrevistado. Caso não estejam, fazer intervenções para que discorra a respeito do que 

for necessário. 

 

QUESTÕES OBJETIVOS 

EIXO I- PERFIL DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DISCUSSÃO 

Nome: 

Formação: 

Experiência no ensino superior: 

Experiência nos programas especiais de 

formação do professor em exercício: 

Experiência profissional: 

2. Fala um pouco da sua trajetória 

profissional, e sua trajetória junto 

aos cursos de formação do 

professor em exercício: 

 

 Conhecer a trajetória profissional dos 

sujeitos da pesquisa; 

 Delimitar a experiência profissional no 

Parfor. 

EIXO II- TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

3. Que diferenças identifica dos 

cursos de licenciatura em 

pedagogia regular da Uneb, para o 

curso de licenciatura em pedagogia 

do Parfor/Uneb? 

4. Quais os desafios da formação do 

professor em exercício na Bahia? 

 Identificar o que diferencia os cursos 

regulares da Universidade e o curso do 

Parfor; 

 Identificar os desafios da formação de 

professor na Bahia. 

EIXO III- CONSTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO PARA A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

4. A formação tem construído 

pressupostos teóricos e 

metodológicos junto aos alunos da 

 Identificar se e como houve a relação 

teoria e prática; 
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Parfor, para eles reconstruírem a 

prática pedagógica?  

5. Quais as contribuições formativas 

para a prática pedagógica desses 

professores? 

6. Que diferenças percebeu nos 

alunos no decorrer do curso? 

  Identificar se e quais transformações 

houve na prática pedagógica com a 

formação; 

 Identificar as contribuições para a 

ressignificação da sua prática; 

EIXO IV- COMO AVALIAM O PROGRAMA E A FORMAÇÃO 

1. Quais as fragilidades e 

potencialidades do programa 

Parfor para a formação dos 

professores em exercício? 

2. A contribuição da Parfor para 

educação do município de gentio 

do ouro/Ba. 

3. Como avalia o programa no âmbito 

da Uneb? 

 Compreender como avaliam a 

formação; 

 Identificar as potencialidades e 

fragilidades do programa, para aqueles 

que participaram da sua implementação; 

EIXO V- CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO 

1. O que gostaria de relatar que acha 

relevante quando falamos do 

programa Parfor 

 

  Apresentar apontamentos relacionados 

a formação; 

 O que desejavam falar, além do que já 

haviam comentado. 
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Apêndice D - Roteiro para Grupos de Discussão com Professores 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC-SP 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: 

CURRICULO 

 

ROTEIRO PARA GRUPOS DE DISCUSSÃO COM PROFESSORES 

 

Orientações:  

 

 Esclarecer os objetivos da pesquisa; 

 Esclarecer os objetivos do grupo de discussão e de que forma aconteceria; 

 Consultar os participantes sobre a gravação das discussões, lembrando que esta não será 

divulgada, e servirá apenas para facilitar a análise de informações, com o conhecimento 

e autorização dos participantes; 

 Entregar o TCL aos professores acadêmicos, e solicitar que leiam e assinem; 

 Destacar a participação de todos no debate; 

 Explicar o que será feito dos dados após a o fechamento das discussões; 

 Convidar os participantes a se apresentarem;  

 Conversar com o roteiro a mão, deixando que os professores acadêmicos discorram 

sobre o tema em questão; 

 A partir disso, observar se os tópicos principais estão sendo abordados pelos professores 

acadêmicos. Caso não estejam, fazer intervenções para que discorra a respeito do que 

for necessário. 

 

QUESTÕES OBJETIVOS 

EIXO I- PERFIL DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DISCUSSÃO 

Nome: 

Formação: 

Tempo de experiência: 

Atuação: (  ) Educação infantil   (  )  Ensino 

fundamental I (  ) Classes multisseriadas               

(  )  Eja 

Local onde atua: 

Zona trabalha: (  ) Sede     (  ) Rural 

Carga horária: (  ) 20 h/a(  ) 40 h/a  (  )  60 h/a 

 

 

 Conhecer os sujeitos da pesquisa; 

 Delimitar a experiência profissional; 

EIXO II- PORQUE BUSCARAM A FORMAÇÃO 

5. O que significou para vocês estar 

cursando Licenciatura em Pedagogia? 

 

6. Por que buscaram o curso de 

Licenciatura em Pedagogia? 

 Identificar o que trouxe eles até aqui; 

porque buscaram a formação inicial 

em licenciatura em pedagogia; 

EIXO III- CONSTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO PARA A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 
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2. Na sua formação existiu relação 

entre a teoria e a prática de sala de aula? 

 

3. Poderia me trazer exemplos 

dessa relação? Pode falar um pouco mais 

sobre essa relação na sua sala de aula? 

  Identificar se e como houve a relação 

teoria e prática; 

7. Como era a prática pedagógica de 

vocês antes da formação e quais 

contribuições o curso trouxe para sua 

atuação no contexto da escola e da sala de 

aula? Pode trazer exemplo? 

 

8. Sua prática pedagógica mudou? 

Você poderia falar um pouco sobre essas 

mudanças? 

  Identificar se e quais transformações 

houve na prática pedagógica com a 

formação; 

 

1. Que contribuições a formação trouxe 

para a sua prática pedagógica? 

2. Você poderia falar um pouco sobre 

essas mudanças, dando exemplos do que 

aconteceu na prática, em sua sala? 

 Identificar as contribuições para a 

ressignificação da sua prática; 

EIXO IV- COMO AVALIAM O PROGRAMA E A FORMAÇÃO 

1. Como avaliam a formação para os 

professores e para o município? 

2. Falem um pouco sobre as 

potencialidades do programa? 

3. E as fragilidades? 

4. Tem alguma sugestão? 

 

 Compreender como avaliam a 

formação; 

 Identificar as potencialidades e 

fragilidades do programa, para 

aqueles que participaram da sua 

implementação; 

EIXO V- CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO 

2. O que gostariam de relatar que acham 

relevante quando falamos do Programa 

Parfor e da formação profissional para a 

atuação em sala de aula. 

  Apresentar apontamentos 

relacionados a formação; 

 O que desejavam falar, além do que já 

haviam comentado. 
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Apêndice E – Termo de Concentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Presado(a) Senhor(a) 

               Esta pesquisa discorrerá sobre:  FORMAÇAO DOS PROFESSORES EM 

EXERCÍCIO: APRENDIZAGENS DOCENTES, (RE)DESCOBERTAS DA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA, e esta será desenvolvida pela pesquisadora Helga Porto Miranda, discente 

do curso de Doutorado em Educação e Currículo, da Pontifícia Católica de São Paulo, sob 

a orientação da Professora Doutora Marina Graziela Feldmann. 

Para concretização desse projeto de pesquisa, delineamos como objetivo geral: 

Analisar o significado da formação dos professores/acadêmicos da PARFOR, para a construção 

da sua prática pedagógica. Apresentamos como objetivos específicos: Desvelar as 

contribuições da formação em Licenciatura para os sujeitos que já se encontrava inseridos no 

cotidiano escolar; analisar os documentos oficiais para perceber os elementos que definem, 

diferenciam e constituem o currículo do Programa PARFOR, investigar o que apontam os 

acadêmicos/professores, sobre a contribuição da formação para ressignificar sua prática. 

Desta forma através dessa pesquisa poderemos compreender de que forma o Programa 

de formação do professor em exercício - PARFOR, contribuiu para o professor ressignificar 

sua prática pedagógica. 

A metodologia proposta para a orientação do presente estudo estará pautada nas 

concepções teóricas da pesquisa qualitativa, por entender que esta abordagem pode 

proporcionar o desenvolvimento deste trabalho. Utilizaremos como instrumentos de pesquisa a 

análise documental do Programa de formação de professores, projeto do curso de Licenciatura 

em Pedagogia, realização do grupo de discussão com os acadêmicos\professores que fazem 

parte do programa, entrevista semiestruturada com os professores formadores, coordenação do 

Programa e Assessoria dos Programas Especiais. 

Solicitamos sua colaboração para a realização do grupo de discussão e entrevistas, 

como também sua autorização para apresentar os resultados desse estudo em eventos da área 

de educação e publicar em revistas científica nacional e /ou internacional. Por ocasião da 

publicação dos resultados, os nomes dos sujeitos pesquisados serão mantidos em sigilo 

absoluto. Informamos que essa pesquisa busca contribuir com a formação do professor em 

exercício. 
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Esclarecemos que sua participação na pesquisa será de forma voluntária e, portanto, 

os(as) senhores(as), não serão obrigados a fornecer informações ou colaborar com as atividades 

solicitadas pela pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer 

momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. A pesquisadora estará a sua disposição 

para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Contatos da pesquisadora responsável: Helga Porto Miranda, docente efetiva da 

Universidade do Estado da Bahia-UNEB, Email: helgaportopc@gmail.com  ou 

hmiranda@uneb.br, celular (71) 99183 1024 ou (11) 95619 8024, de modo a facilitar a 

comunicação. Caso tenha dificuldade em entrar em contato com a pesquisadora responsável, 

comunique o fato à Comissão de Ética em Pesquisa da PUC\SP, situado a Rua Ministro Godói, 

969 – Sala 63-C (Andar Térreo do E.R.B.M.) - Perdizes - São Paulo/SP - CEP 05015- 001 Fone 

(Fax): (11) 3670-8466 – e-mail: cometica@pucsp.br 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 

 

Considerando que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como 

será minha participação, dos procedimentos deste estudo, declaro o meu consentimento em 

participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na investigação sejam 

utilizados para fins científicos, divulgação em eventos, revistas, publicações. Estou ciente que 

receberei uma via desse documento. Declaro que entendi os objetivos e benefícios de minha 

participação na pesquisa e que concordo em participar. 

São Paulo, ___________ de _____________________ de_____________. 

____________________________________________________________ 

Assinatura da participante ou responsável legal. 

 

 


