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Resumo: 

Este texto tem como objetivo discutir a nova Política Nacional de Formação dos Profissionais 

do Magistério da educação Básica e o Plano nacional de Formação de Professores, instituídos 

no início de 2009, para organizar a formação em serviço (inicial e continuada) dos professores 

das redes públicas de ensino do Brasil. Para tanto, parte do debate sobre os dois projetos de 

formação de professores antagônicos em vigor no país, de seus fundamentos políticos e das 

principais contradições identificadas no cenário brasileiro em relação ao trabalho e a formação 

docente. Para a construção desse texto foi realizada uma pesquisa de caráter bibliográfico e 

documental. A partir da análise realizada é possível concluir que os princípios nos quais está 

baseada a referida política de formação de professores se esbarram em condições concretas nada 

favoráveis à sua implementação nas universidades públicas, dado ao caráter de reforma da 

educação para o ajustamento aos interesses econômicos. Da mesma forma, o PARFOR, que 

prevê o pagamento de bolsas aos docentes do ensino superior que atuam nos cursos a ele 

vinculados, provocou dualidades na e para a organização do trabalho docente no interior das 

universidades. Dentre elas, destacamos aqui duas: o desatrelamento dos cursos do PARFOR das 

estruturas administrativas mais participativas das instituições, assumindo a graduação uma 

condição de prestação de serviço e a sobreposição de atividades no interior das universidades, 

na qual os docentes, com remuneração extra, assumiram atividades de ensino além da carga 

horária máxima estabelecida pela legislação em vigor para a categoria. Entretanto, dada as 

características que tem assumido no interior das universidades, os horários das atividades 

destinados aos cursos do PARFOR chocam com os horários fixados para o cumprimento das 

atividades pertinentes ao contrato de trabalho dos docentes. Tais dualidades podem, por um 

lado, provocar rupturas na constituição do trabalho docente do ensino superior e, por outro, 

precarizar a formação em nível superior dos professores da educação básica das redes públicas 

de ensino do Brasil. 
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Este trabalho, resultado de uma pesquisa bibliográfica e documental sobre a nova política de 

formação de professores no Brasil, tem como objetivo discutir, por meio de análise da literatura, 

qual tem sido o papel assumido hoje pelas universidades públicas em relação à formação dos 

profissionais de ensino, especialmente em relação à formação inicial em serviço, e sobre o 

impacto do plano dela decorrente sobre o trabalho dos docentes do ensino superior público 

brasileiro. Para tanto, abordaremos a questão da formação como ferramenta para se atingir 

certos padrões de desempenho considerados eficazes para o capital. A partir desse eixo 

analisaremos a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério (Decreto 

6.577/09) e o Plano Nacional de Formação (PARFOR) implantado pelo Ministério da Educação 

no ano de 2009. 

A Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica instituída 

no Brasil através do Decreto Presidencial de número 6.755 em 09 de janeiro de 2009, tem como 

finalidade organizar a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para as 

redes públicas da educação básica. A criação de uma política de formação de professores, 

reivindicação antiga dos movimentos sociais e acadêmicos pela formação de professores, passou 

a vigorar no país em um momento de decisões fundamentais tanto no que diz respeito à 

estruturação do lócus de formação como na definição dos currículos dos cursos. 

Mesmo que instituída por decreto presidencial, a nosso ver, 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 preferencial de formação; III. E, 

ao intitular o documento como política nacional para a formação dos profissionais do magistério 

e não como formação dos professores, o texto do decreto também apresenta ao país o difícil 

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

Sabemos das dificuldades de efetivação desses princípios no atual cenário nacional. Em 

primeiro lugar, porque a oferta de cursos na modalidade presencial das instituições públicas é 

insuficiente e qualquer tentativa de sua ampliação sobrecarregará ainda mais os docentes de 

ensino superior, contribuindo para o estabelecimento de uma nova reconfiguração 

mercadológica de seu trabalho através do pagamento de bolsas. Em segundo lugar, como o 
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ensino superior tornou-se um negócio fértil para a rede privada de ensino que retém o maior 

número de vagas dos cursos de licenciaturas, essa não se conformará em permanecer de fora dos 

financiamentos prometidos à formação dos professores. Por último, porque não é possível a 

implantação de uma política sem um Sistema Nacional de Educação que articule todas as ações 

de Estado (municípios, estados e união) de forma coerente e coesa, contemplando todos os 

aspectos relativos à educação. 

Este texto busca situar a formação de professores nesse novo momento e problematiza como o 

modelo de financeirização da formação, tem conduzido as universidades públicas a uma 

situação de executoras de políticas em detrimento de sua condição de agente teórico/científica e 

crítica/transformadora da realidade, atrelando o trabalho docente do ensino superior apenas ao 

ensino. 

Dividimos esse debate em duas partes. Na primeira delas, em linhas gerais, apresentamos como 

esse movimento está atrelado às reformas educacionais de ajustes aos padrões internacionais, 

destacando os principais eixos dessa reforma no que diz respeito à formação de professores. 

Na segunda parte, analisaremos o que consideramos como os quatro pilares fundamentais da 

atual Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério (Decreto 6.755/09), 

buscando identificar quais as implicações dessa política e do seu mecanismo de financeirização 

para as universidades públicas brasileiras. 

Sabemos dos limites que essa discussão impõe. Principalmente porque se trata de um tema 

recente do qual ainda há mais inferências do que certezas históricas e políticas. Entretanto, 

analisando o rumo tomado pela formação de professores nos últimos 14 anos no Brasil, após a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), já é possível 

vislumbrar o impacto de tal Política não só sobre a organização da formação de professores nas 

universidades, bem como na própria organização do trabalho do docente do ensino superior com 

ela envolvida.   

 

1 A política de formação dos profissionais do magistério 

Discutir a política de formação de professores hoje no Brasil implica, necessariamente, trazer à 

tona dois projetos que se entrelaçam de forma antagônica na realidade atual. São eles: o projeto 

sócio-histórico defendido pelos movimentos dos educadores que, na sua trajetória em prol da 

reformulação dos cursos de formação dos profissionais de educação, lutam por igualdade de 

condições dessa formação e o projeto capitalista que vê na formação de professores importância 

estratégica para a consolidação das reformas educativas que, nessa perspectiva, são 

fundamentais para o aprimoramento do processo de acumulação de riquezas. 
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No Brasil, observamos atônitos ao fortalecimento do último projeto. Esse fortalecimento se dá, 

principalmente, através da implantação de documentos regulamentadores dos cursos para 

formação de educadores, que, logo à primeira vista, denunciam sua proximidade das 

determinações de organismos internacionais, que impõem seus fins e objetivos, tornando a 

educação brasileira mais adequada à reestruturação produtiva em curso. 

Em relação especificamente à formação de professores em nível superior para a educação 

infantil e séries iniciais do ensino fundamental, essa exigência tomou um caráter de dubiedade 

quando no artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases ficou mantida a formação em nível médio. 

Essa dubiedade (a “universitarização” como ideal e a real falta de condições objetivas de sua 

efetivação no país), porém, não é recente e esteve presente tanto na legislação brasileira quanto 

nos discursos dos intelectuais desde a década de 1930 (a exceção do Manifesto dos Pioneiros e 

da Reforma Teixeira) e, nos dias atuais, retorna como fato. 

Atribuímos o retorno, nos dias atuais, do ideal da formação em nível superior vinculado à idéia 

de que a competência se adquire pela melhor e contínua formação, à pressão do Banco Mundial 

e outros organismos internacionais, propagadores do modelo capitalista, para que o Brasil e ou 

países em desenvolvimento se ajuste às novas políticas econômicas mundiais. 

Nessa lógica, a educação tornou-se um poderoso instrumento para atingir esse fim. Isso porque, 

dentre outras formas, a educação permite uma intervenção mais direta dos organismos 

internacionais nos Estados, com o objetivo de alinhá-los à nova ordem econômica, política e 

social. Essa intervenção aparece na determinação de metas que os países devam atingir. As 

reformas educacionais, portanto, a partir da década de 1980, partiram dos mesmos princípios: a 

saber, das mudanças econômicas impostas pela globalização, exigindo mais eficiência e 

produtividade a fim de que o trabalhador se adapte às exigências do mercado. 

A formação de professores entrou, então, como um componente fundamental para que o 

aperfeiçoamento educacional se efetive e favoreça o desenvolvimento econômico. 

Segundo Maués (2003), cinco seriam as principais linhas de reforma na formação de professores 

para o ajustamento da mesma à agenda internacional: (a) a universitarização/profissionalização, 

(b) a ênfase na formação prática/validação das experiências, (c) a formação para a competência, 

(d) a formação continuada e (e) a educação à distância. Para a autora, como não são deixados de 

lado os aspectos políticos e econômicos que influenciam diretamente as escolhas e decisões em 

educação, é preciso estar atento ao fato de que existe uma relação entre as escolhas teóricas de 

abordagem das linhas de reforma acima citadas e o grau de autonomia do Estado.  

Essas linhas, como partes de um conjunto maior, mantêm entre si uma coerência que as 

reforçam e justificam. Fazem parte, portanto, de um projeto de educação coerente a um projeto 
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de sociedade maior, cuja hegemonia ideológica é posta como única solução possível à superação 

da, provável, crise atual de falta de qualidade na educação, de forma geral, e na formação de 

professores, em específico.  

A implementação no Brasil das linhas da reforma educacional na formação de professores tem-

se confrontado, porém, com as contradições presentes no contexto nacional. Dados divulgados 

nos últimos anos têm demonstrado que a situação quanto à formação inicial em nível superior 

dos docentes em exercício e quanto à ocupação das funções docentes hoje no país estão muito 

longe de serem resolvidas à semelhança dos padrões estabelecidos pelos países desenvolvidos. 

O Brasil enfrenta problemas sérios quanto à formação docente, mas enfrenta problemas maiores 

quanto à entrada e à permanência dos docentes na profissão do magistério. E essa é a grande 

contradição a ser enfrentada hoje pelas reformas educacionais implantadas no país: alcançar 

patamares internacionais em um contexto de defasagem histórica quanto à prioridade de 

investimentos nas condições mínimas de funcionamento da educação nacional. 

Diante dessa situação, nos perguntamos se a Política Nacional de Formação instituída pelo 

Decreto 6.755/09 é mesmo uma ação política para tentar “corrigir” a dívida histórica com a 

educação e seus agentes ou não passa de mais uma estratégia de governo para incluir o país no 

movimento internacional de “atrair” mais pessoas dispostas a se tornarem professores.  

Buscaremos a seguir levantar alguns argumentos sobre a Política Nacional de Formação, a partir 

dos quatro pilares básicos sobre os quais ela se estrutura: (1) A expansão com qualidade através 

da formação em universidades públicas; (2) o financiamento público e a gratuidade através do 

regime de colaboração; (3) a qualificação da formação em sintonia com as escolas públicas; (4) 

a discussão coletiva a partir da criação dos fóruns estaduais.  

Discutiremos cada um desses pilares, observando a linha histórica de sua construção, os seus 

avanços em relação ao cenário atual e os seus principais paradoxos para a formação dos 

professores. 

 

2 O decreto 6.755/09 em ação 

Como já vimos, após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996 

(Lei 9394/96), a formação de professores no Brasil em nível superior passou a ser considerada 

como necessária, principalmente nas redes públicas de ensino da educação básica, que passaram 

a demandar a formação de seus docentes.  

Atentos à essa nova demanda, as instituições de ensino superior criaram cursos de formação que 

funcionaram dentro e fora das sedes das instituições, elevando progressivamente os índices de 

professores graduados. 
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O aumento dos cursos se deu, basicamente, em duas direções: nas instituições privadas, com 

destaque à oferta de cursos à distância e nas instituições públicas, a partir da criação de 

programas especiais, de caráter provisório e emergencial, de formação em serviço que 

funcionam, via de regra, vinculados à reitoria e não à estrutura administrativo/pedagógica das 

instituições (departamentos e colegiados) e financiados por verbas dos municípios ou dos 

estados brasileiros (integral ou parcialmente). 

Os dados de crescimento dos cursos presenciais de Pedagogia e Normal Superior em todo o país 

demonstram o que estava acontecendo. No início do século, por exemplo, em apenas três anos 

(2000 a 2003) o número de cursos de Pedagogia quase dobrou, e o do curso Normal Superior 

chegou a mais de 2.000%. Quanto aos cursos a distância, das matrículas de 2006, nos cursos de 

Pedagogia e Normal Superior, 76,4% estavam vinculadas a instituições privadas e 23,6%, a 

instituições federais e estaduais. Tais dados podem significar que esses cursos de formação de 

professores se tornaram uma área de disputa de mercado, na qual se travou uma concorrência 

entre a educação a distância e a educação presencial, principalmente na formação em serviço 

dos professores. 

Poderíamos afirmar que o desequilíbrio que se manifesta na educação superior para a formação 

de professores em termos de participação pública e privada foi provocado, principalmente, pela 

omissão do Estado na regulamentação, tanto da participação das instituições privadas, quanto da 

criação da Educação a Distância (EAD), tornando a educação superior no Brasil um produto 

comercializado, de rápido e fácil consumo. 

A tentativa de cumprimento das metas estabelecidas no PNE (Plano Nacional de Educação 

2001/2011) quanto à formação de professores evidenciaram as maiores contradições nesse 

campo existentes no país. 

Dados sobre o número de funções docentes sem preenchimento, sobre a quantidade de 

professores em exercício sem a formação adequada para o exercício da profissão, sobre o 

percentual crescente de jovens da classe popular nos cursos de licenciaturas, sobre a ausência 

dos melhores alunos do ensino médio na carreira do magistério e a falta de identidade com a 

profissão dos alunos das licenciaturas revelaram que os problemas relativos à profissão docente, 

até então pouco divulgados, eram apenas a ponta de um grande iceberg resultado de anos de 

descaso para com a educação e a escola pública brasileira. 

A seguir veremos como o Decreto prevê a organização da formação de professores no país na 

perspectiva de superação desses problemas, tomando como eixo de discussão os que 

consideramos com os seus quatro princípios básicos. 
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2.1 A expansão com qualidade através da formação em universidades públicas 

O Decreto 6.755/09 (BRASIL, 2009) prevê a organização da demanda pela formação em nível 

superior dos professores atribuindo a responsabilidade de oferta de cursos apenas às 

universidades públicas e dando preferência a sua operacionalização através de cursos 

presenciais e não a distância. Essa medida pressupõe que as universidades públicas, a partir de 

seu princípio de indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, e de sua histórica 

trajetória de formação de professores, garantam aos cursos de formação dos profissionais do 

magistério a qualidade necessária a partir da articulação teoria e prática fundada nos 

conhecimentos científicos e didáticos. 

Para organizar a relação entre a demanda e a oferta de cursos, o decreto incumbe à Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES como o setor responsável pelo 

fomento a programas de formação inicial e também continuada de professores.  

A atribuição da CAPES na “organização” da formação inicial de professores da educação básica 

se dá em três dimensões: (1º) na adesão ao Plano Nacional de Formação dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica no âmbito do Ministério da Educação pelas Secretarias 

Estaduais de Educação; (2º) na formalização da participação das instituições públicas de ensino 

superior no Plano Nacional através de Termo de Adesão; (3º) e no repasse de recursos (CAPES 

e FNDE) através de bolsas, custeio de despesas das instituições envolvidas e, no caso da 

educação à distância, o apóio técnico aos pólos de apoio presencial da Universidade Aberta do 

Brasil - UAB (BRASIL, 2009). 

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), criado pela 

Portaria Normativa n. 9 do MEC três meses após a promulgação do Decreto 6.755, em parceria 

com as secretarias estaduais, municipais e as universidades públicas, prevê organizar as 

demandas e ofertas dos cursos de formação inicial e continuada do país até o ano de 2014, tendo 

como meta alcançar os 600 mil professores das redes públicas que não têm formação adequada. 

Conta com a previsão de uma verba de 1 bilhão de reais por ano e as universidades formadoras 

também receberão uma injeção extra de recursos na ordem de 700 milhões até 2011, e 1,9 

bilhão até 2014. 

O Plano prevê o envolvimento de 150 instituições de ensino superior (federais, estaduais, 

municipais, comunitárias e confessionais) nos 25 estados brasileiros que aderiram à etapa de 

formação inicial. 

A oferta de cursos (presenciais e a distância) abrange: (1) cursos regulares já existentes de 

primeira licenciatura, na modalidade presencial; (2) cursos regulares existentes de primeira 
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licenciatura à distância; (3) cursos especiais emergenciais de primeira licenciatura; (3) cursos 

presenciais especiais de segunda licenciatura37 e (4) cursos especiais de formação pedagógica. 

Todos eles oferecidos a docentes em exercício. 

Para colocar em prática o Plano, o Ministério da Educação mantém um sistema eletrônico com 

vistas a reunir e gerenciar a participação nos cursos. Denominado “Plataforma Paulo Freire”, 

esse sistema, ao mesmo tempo em que controla a demanda pelos diferentes cursos de 

licenciatura, de Pedagogia e de pós-graduação lato sensu, informa às Secretarias e as 

Universidades das necessidades de oferta de vagas. 

Após o primeiro ano de funcionamento, o que vimos acontecer na operacionalização dessa 

política, através do Plano Nacional de Formação, foi uma pseudo-autonomia crescente do 

instrumento Plataforma Paulo Freire nas definições de oferta dos cursos no interior das 

instituições e ensino superior. As propostas de criação de cursos têm chegado às plenárias dos 

departamentos, ou das faculdades de educação, como uma demanda certa e, portanto, 

naturalizando a oferta de novos cursos que, fugindo das estruturas acadêmicas e burocráticas das 

universidades, colocam muitas vezes a definição do perfil curricular dos cursos sob o controle e 

organização das reitorias, portanto, distante do debate acadêmico e político que sempre 

fundamentaram a criação de cursos nas universidades públicas. 

A autonomia das universidades começa a ser posta em “xeque” não pelas reformas externas, 

mas pelo próprio posicionamento do seguimento dos docentes das instituições que acabam por 

desprezar as estruturas democráticas das universidades, seus debates e conquistas históricas, em 

favor de uma provável agilização das decisões. 

Diante disso e das condições de formação dos professores que chegam a essas instituições 

através do Plano Nacional, questionamos sobre a efetivação da expansão com a qualidade 

anunciada pelo Decreto 6.577/2009: será possível às universidades públicas garantirem a 

qualidade de formação mesmo desatrelando-a de seu tripé ensino/pesquisa/extensão, 

conservando nos projetos as características do pragmatismo e desrespeitando a sua estrutura 

administrativa em um claro processo de infantilização cívica dos processos democráticos? 

Não é possível ainda uma resposta a essa questão, mas faz-se necessário a vigilância política 

atenta e a crítica acadêmica sob o risco de nos perdermos historicamente. 

 

2.2 O financiamento dos cursos de formação 

                                                      
37  Professores que atuam a, pelo menos, três anos em área distinta de sua formação básica. 
Duração de 800 a 1200 horas. Resolução CNE/CP Nº 1, de 11 de fevereiro de 2009. 
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A partir da compreensão da obrigatoriedade da formação em nível superior pós LDB, a 

necessidade de graduar os seus docentes exigiu das prefeituras municipais e dos governos 

estaduais financiarem a formação em serviço desses profissionais estabelecendo convênios com 

as universidades públicas através de cursos e programas especiais ou com as instituições 

privadas assumindo parte do pagamento das mensalidades para que os professores usufruíssem 

de “descontos”.  

Em relação aos convênios estabelecidos com as instituições públicas de ensino superior, as 

prefeituras municipais arcaram, nos últimos anos, com as despesas referentes ao material de 

consumo, à montagem ou complementação da biblioteca, ao pagamento de funcionários; e, em 

alguns casos, com a alimentação, o transporte e a hospedagem dos docentes do ensino superior. 

Além disso, repassaram verbas para as instituições e, no caso das públicas, para as fundações de 

apoio, para o pagamento dos pro labores dos professores, coordenadores e outros funcionários 

vinculados ao curso. O dinheiro para essas despesas geralmente se originava dos 60% previsto 

na utilização da verba do FUNDEF/FUNDEB, inibindo, portanto, a possibilidade, durante a 

realização do curso, de aumento salarial dos professores da rede de ensino.  

Ora, até a publicação do Decreto o que estávamos assistindo com o crescimento dos cursos de 

graduação para a formação de professores no Brasil, era o desequilíbrio na utilização das verbas 

destinadas à educação. Principalmente nos municípios de pequeno porte, cuja administração 

pública, por vezes, vinha utilizando como argumento para o adiamento do aumento salarial dos 

docentes ou da ausência de insumos para as escolas, o alto investimento dos recursos com a 

formação de seus professores promovida, via de regra, por setores da educação superior através 

de cursos ou programas especiais. Esse procedimento desencadeava também outro paradoxo. 

Terceirizando o trabalho do docente da educação superior, aumentavam-se os seus ganhos 

pessoais em detrimento do aumento salarial dos profissionais da educação básica. 

Na perspectiva de assumir a formação como um compromisso público de Estado, inclusive com 

a destinação de recursos específicos para esse fim, o Art. 13 do Decreto prevê que as despesas 

correntes correrão à conta orçamentária do Ministério da Educação à CAPES e ao Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Além dotação orçamentária, o decreto coloca nas mãos da CAPES a maior responsabilidade 

para gerir os recursos, controlando o seu uso pelas instituições e as prestações de conta. 

Questionamos, porém, sobre essa política de financeirização da formação de professores. Se por 

um lado reconhecemos que era necessária a intervenção da união quanto à disparidade de se 

custear com verbas da educação básica a educação superior, através dos inúmeros programas de 

formação de professores em franco crescimento pelo país, também não podemos deixar de 

analisar as contradições suscitadas pela maneira escolhida para realizar esse financiamento. 
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A primeira delas diz respeito à participação da CAPES. Segundo o parágrafo II do artigo 3º da 

Resolução FNDE/CD n. 44 de 14 de agosto de 2009, caberá à CAPES aprovar, orientar e prestar 

assistência na execução dos Planos Estratégicos de formação das Instituições Públicas de 

Ensino Superior (IPES) bem como analisar, aprovar e financiar os Planos de Trabalho das IPES 

e emitir pareceres sobre os aspectos técnicos-pedagógicos e de desempenho das IPES através de 

um sistema de avaliação. 

Manterá essa fundação os mesmos critérios de avaliação e de acompanhamento da pós-

graduação para os cursos de graduação de formação dos professores? Com o andamento do 

Plano, a atribuição de recursos continuará sendo automática ou, caso aumente muito a demanda, 

não será necessária a criação de “editais” pelos quais concorrerão as instituições e os seus 

projetos de cursos ao financiamento? Também perguntamos se na distribuição das verbas serão 

consideradas as desigualdades regionais quanto às necessidades de formação dos professores ou 

os critérios serão semelhantes ao que já está estabelecido na política meritocrática e excludente 

da pós-graduação brasileira? 

A segunda contradição diz respeito à organização da categoria docente. O financiamento a partir 

de recursos federais para o pagamento dos docentes envolvidos nos cursos desenvolvidos pelo 

Plano Nacional, apesar de desonerar os municípios e estados quanto ao pagamento dos docentes 

do ensino superior, não resolve, porém, outro problema de natureza do desempenho do trabalho 

do docente do ensino superior. Além de aumentar a carga horária de trabalho dos docentes 

envolvidos nos cursos de formação vinculados ao PARFOR, ao pagar bolsas e desatrelar essa 

ação de suas atividades docentes, o plano divide a categoria e desarticula a mobilização coletiva 

pela melhoria das condições de trabalho e de salários nas universidades. 

A nosso ver, a financeirização da formação de professores, constituída à parte dos orçamentos 

das Universidades Públicas, acaba por se caracterizar, na melhor das hipóteses, como mais uma 

brecha de ganhos econômicos dissociada de um projeto institucional, afastando, portanto, as 

universidades públicas e os seus agentes de seus objetivos acadêmicos e sociais em função do 

atendimento imediato de demandas mercadológicas. Perguntamos, assim, sobre o futuro da 

instituição pública de ensino superior e em quê constituirá a sua diferença das instituições 

particulares. 

 

2.3 A qualificação da formação em sintonia com as escolas 

Outro pilar da nova Política Nacional de Formação dos Profissionais de Magistério da Educação 

Básica é a qualificação da formação em sintonia com as escolas públicas. 
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Prevê o Decreto em seu artigo 3º, incisos IV e VI, dentre os objetivos da Política, estão os de 

“identificar e suprir a necessidade das redes e sistemas públicos de ensino por formação inicial e 

continuada de profissionais do magistério; e “ampliar o número de docentes atuantes na 

educação básica pública que tenham sido licenciados em instituições públicas de ensino 

superior, preferencialmente na modalidade presencial”. Apesar de não deixar de contemplar as 

demais redes de ensino, fica claro em todo o texto do Decreto, e posteriormente na aplicação do 

Plano Nacional, a sua vinculação com a educação básica pública. 

Além do financiamento da formação dos professores em exercício das redes públicas de ensino, 

porém, para que a política de formação se concretize efetivamente em sintonia com a escola 

pública é necessário que considere: (1) a concepção dos cursos de formação; (2) e a introdução 

da formação no planejamento público de forma contínua. 

Em relação à concepção dos cursos de formação, na nossa perspectiva, a aprovação do Decreto 

acentuou o antigo embate nacional (originado desde o início da curta história da 

institucionalização da formação de professores no Brasil) entre o projeto de formação prática e o 

projeto político de formação profissional de professores no Brasil.  

No campo da prática, principalmente após a “universitarização” da formação de professores dos 

anos iniciais da educação fundamental no curso de Pedagogia, o velho paradoxo entre os 

conteúdos específicos e a formação teórico/pedagógica tomou força na definição dos currículos 

dos cursos.  

Mesmo o Decreto explicitando como princípio o processo de formação pela articulação entre 

teoria e prática fundada no domínio entre os conhecimentos científicos e didáticos, 

contemplando a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, o tempo destinado à 

execução do Plano Nacional não tem permitido às instituições discutirem o formato de seus 

currículos nessa perspectiva. Pelo contrário, reforçando a tendência crescente nas universidades 

de formação pelos conteúdos específicos em detrimento dos conteúdos de formação teórico-

pedagógica, as Diretrizes Curriculares para a formação dos profissionais da educação básica, 

aprovadas em 2002, como vimos anteriormente, não foi modificada para atender a esse 

princípio, permanecendo, portanto, a noção de formação técnica em detrimento da formação 

teórico/prática.  

Em relação à formação como um planejamento público, o que temos assistido quanto a 

expansão da formação em nível superior para os docentes em serviço tem sido a incapacidade 

das Secretarias de Educação estabelecerem um planejamento a longo prazo para a qualificação 

de seu corpo docente. Por exemplo, nas cidades pequenas, mesmo os docentes que optarem para 

cursar as licenciaturas da área onde atuam, terão turmas suficientes para preencherem suas 

respectivas cargas horárias de trabalho? E nas cidades de grande e de médio porte, o que irão 
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fazer com os docentes dos anos iniciais e da educação infantil que estão cursando outras 

licenciaturas que não a Pedagogia?  

Como os municípios, portanto, resolverão os problemas de “desvio de função” que, certamente, 

serão provocados por essas situações, uma vez que as vagas para as funções docentes dos anos 

finais do ensino fundamental e do ensino médio são, na sua maioria, da alçada do Estado e os 

professores terão sido concursados pelo município? Seria, portanto, de fundamental importância 

que o coletivo (sindicatos, secretarias de educação e universidades) estivesse discutindo a 

implantação de políticas públicas de educação e de formação de professores que ultrapassem as 

ações de governo e se constituíssem ações de Estado. 

 

2.4 A discussão coletiva a partir da criação dos fóruns estaduais 

Para instituir esse debate coletivo, prevê o Decreto que a Política Nacional cumprirá seus 

objetivos por meio da criação dso Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente 

(art. 4º). 

Esses Fóruns têm como objetivo formular planos estratégicos que contemplem um diagnóstico 

da situação da formação no estado, que defina as metas a serem alcançadas e as ações a serem 

desenvolvidas e estabeleça as atribuições e responsabilidades de cada participante. 

Segundo o Decreto, o diagnóstico das necessidades de formação deverá se basear nos dados do 

censo escolar da educação básica e o planejamento de atendimento a essas necessidades deverão 

considerar os dados do censo da educação superior. 

Para regulamentar os Fóruns, foram estabelecidas as diretrizes nacionais (Portaria MEC 883 de 

16 de setembro de 2009) que tratam das atribuições, composição e funcionamento dos mesmos, 

nos termos do Decreto. A Portaria MEC 931 de 29 de setembro de 2009, nos termos dos 

documentos legais vigentes, procedeu a indicação dos representantes dos fóruns. 

Segundo o Decreto, em seu artigo quarto, devem integrar os Fóruns estaduais: o Secretário de 

Educação do Estado; um representante do Ministério da Educação; dois representantes dos 

Secretários Municipais de Educação; o dirigente máximo de cada instituição pública de 

educação superior com sede no Estado; um representante dos profissionais do magistério 

(CNTE); um representante do Conselho Estadual de Educação; um representante da União 

Nacional dos Conselhos Municipais de Educação e um representante do Fórum das 

Licenciaturas das instituições de Educação Superior Pública (quando houver). 

Por sua composição é possível perceber a participação da dimensão acadêmica restrita a apenas 

uma (fóruns das licenciaturas) e que é condicionada a sua existência prévia nas instituições. 
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Mesmo ressaltando no inciso VII do artigo segundo a importância da existência do projeto 

formativo nas instituições de ensino superior que reflita a especificidade da formação docente, 

garantindo unicidade nas ações e sólida base teórica e interdisciplinar, o Decreto não cria 

nenhum vínculo entre os projetos institucionais, o projeto municipal e o estadual de formação 

dos professores e restringe à formulação de ações, dando à política um caráter de 

estabelecimento de programa de governo. Em relação às instituições formativas o Decreto 

apenas se refere à condição de “promover a plena utilização da capacidade instalada das 

instituições públicas de educação superior”. 

Assim, portanto, mais uma vez questionamos a respeito dos princípios que explicitam os pilares 

do Decreto e de suas possibilidades em concretizar no país um novo horizonte para a formação 

dos profissionais do magistério da educação básica: como será possível garantirmos uma 

formação de professores de qualidade, vinculada à escola pública, baseada em projetos 

permanentes e coletivamente construídos e que não carregue o peso de ser fonte de ganhos 

financeiros e pessoais que desmobilizam, sem que outras dimensões também sejam alteradas? 

Como isso será possível sem que se assuma um projeto de educação diferente do que vem sendo 

traçado pelos interesses econômicos atuais? Temos nós as condições históricas de identificar as 

contradições para que um novo projeto de formação se constitua? São perguntas que ficarão 

ainda sem respostas. 

 

Considerações finais: O papel das universidades públicas na formação de professores 

A tese que defendemos nesse texto é a de que, ao aderir instantaneamente ao discurso da 

necessidade de formação “em massa” em nível superior dos docentes da educação básica, 

promovendo na última década programas especiais de formação e no último ano o PARFOR, 

sem, no entanto, estabelecer vínculos dessas ações com a estrutura ontológica e epistemológica 

das nossas instituições de ensino superior, as universidades públicas passam a ser guiadas pelo 

circunstancial, mantendo uma relação restrita à satisfação de necessidades mais imediatas, 

características de um pragmatismo alienado que não permite a produção de uma esfera mais 

autônoma de conhecimento. 

Entretanto, sabemos que a nossa crítica não terá sentido se também não for possível uma 

proposta que seja afirmativa e, portanto, uma possibilidade de ação transformadora. Isto porque 

entendemos que as contradições existem e que nelas estão a possibilidades de superação do 

contexto de alienação.  

As análises feitas por este texto, ao mesmo tempo em que reforça a importância da formação 

docente na e para a concretização do trabalho educativo, nega o modelo de formação que, tendo 
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como objetivo qualificar um grande número de professores em menos tempo no nível superior, 

mantêm a situação de dependência desses docentes não promovendo as possibilidades de 

ruptura com as formas de trabalho alienado e retirando aos poucos a autonomia das 

universidades a partir de um processo de financeirização de suas atividades e do trabalho do 

decente do ensino superior. 

Se tomarmos a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) como exemplo, 

poderíamos afirmar que a ausência de uma política institucional para formação de professores 

tem resultado em cursos de licenciatura com currículos fragmentados e sem formação 

pedagógica consistente; em programas especiais de formação atrelados diretamente à reitoria e 

sem vínculo com as instâncias de decisões da instituição, funcionando a parte através da ação 

direta de seus coordenadores. É possível também afirmar que não há qualquer tipo de 

acompanhamento e de avaliação dos cursos de formação de professores que ela vem 

desenvolvendo (quer os cursos regulares ou os especiais). E, por fim, analisando sob um ponto 

de vista mais pedagógico, não é possível observar na instituição qualquer movimento para a 

criação de um ambiente formador que dê conta das especificidades da formação em serviço dos 

professores da educação básica. 

Por outro lado, se tomarmos ao pé da letra as exigências práticas que o novo cenário legal exige 

das universidades públicas, poderíamos afirmar que a UESB precisaria definir, de maneira 

coletiva, o seu projeto institucional de e para formação de professores. Não se trata, porém, da 

elaboração simples de programas isolados do seu contexto de produção e da tradição acadêmica, 

mas, principalmente da construção de uma política interna de formação de professores em 

harmonia com as necessidades da educação regional e brasileira. Política essa que contemple 

não só as necessidades imediatas de certificação dos docentes da educação básica, mas que 

contemple uma proposta transformadora para a educação da região. A construção dessa política 

pode ser, a princípio, conduzida pelos fóruns ampliados de discussão, nos quais as suas 

experiências de formação possam ser socializadas e debatidas publicamente, sujeitando-se ao 

crivo da comunidade regional. 

Do poder público deve-se exigir a garantia da autonomia da universidade para a definição dessa 

sua política e das propostas de formação de professores. É preciso, portanto, discutir com a 

universidade, e não à revelia dela, os seus projetos de formação de professores e as propostas de 

governo buscando, se não a coesão, pelo menos a compreensão de idéias e respeitando o papel 

de cada um no que diz respeito à formação inicial e formação continuada. 

Esses desafios exigem de nós, docentes do ensino superior, enquanto lutamos coletivamente por 

uma política revolucionária de formação de professores, encontrarmos respostas para a nossa 
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prática pedagógica, de maneira a que as possibilidades possam ir se efetivando no interior dos 

cursos onde atuamos.  

Não queremos parecer ingênuos, sabemos dos limites de ações isoladas. Compreendemos, 

também, que a adoção política das propostas acima formuladas passa por um processo de 

convencimento no que diz respeito à compreensão da relação entre as diretrizes internacionais 

para a educação, a tentativa de controlo que isola a escola dos problemas que afetam a 

sociedade, contrapondo os interesses individuais aos sociais, e o projeto hegemônico atual de 

forma dos professores da educação básica. Mas esse não é um desafio simples, dadas as visíveis 

condições de trabalho do docente do ensino superior que, segundo Ball (2005), tem-se reduzido 

à obediência às regras geradas de maneira exógena e à satisfação de julgamentos fixos e 

impostos a partir de fora, o qual Laughlin (1991 citado por Ball, 2005) denomina por 

profissional colonizado.  

Ficam, então, postos esses desafios para aqueles que ainda acreditam na autonomia da 

universidade e nas possibilidades transformadoras do ato educativo. 
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