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"Para que el terapeuta ocupacional sea un agente social comprometido con las 

cuestiones de calidad de vida incluidas en el proceso de las ocupaciones humanas es necesario 
que tome conciencia de las intencionalidades políticas que subyacen en la práctica clínica, a 
través de un análisis cuidadoso de las propuestas institucionales. Deberá considerar que al 
elegir un modelo de intervención y sus instrumentos de trabajo está optando por una 
perspectiva que se hace extensiva en la constelación social" (Medeiros, 2008) 

 

Como nos aportan Ferrier y Netto, estudiantes de la Licenciatura de T.O. en su trabajo final: 
 
"Pudimos observar cómo las miradas que tenían las personas que se acercaban al puesto 

de venta, reflejaban la desvalorización de las capacidades de los operarios, haciendo hincapié 
en la deficiencia. Expresiones como ¿los dulces realmente los hacen ustedes?¿no me están 
mintiendo?, los hacen solos?, denotan los prejuicios que tienen sobre las personas con 
discapacidad. Ante esta situación los operarios les contestaban todas sus dudas. El rol de T.O. 
fue identificar  junto con los jóvenes sus demandas y necesidades e investigar los recursos 
sociales de la comunidad en la que viven, intermediar entre las demandas encontradas y las 
concepciones que existen en la sociedad sobre la discapacidad, implementar estrategias para 
poder encontrar las posibles rupturas a esas etiquetas que estigmatizan e  invisibilizan sus 
conocimientos, recursos, saberes  y capacidades, a modo de que sean partícipes activos de un 
proceso de lucha por sus derechos como sujetos y ciudadanos." (Ferrier, 2011) 
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Resumo 
O estudo apresentado buscou compreender as implicações da Política de Formação de 

Professores da Educação Básica (PARFOR), na formação de professores-estudantes do Curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Piauí (UFPI), no Brasil. É resultado de uma experiência na 

docência do ensino superior, enquanto professor formador, na disciplina Fundamentos da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) no referido Programa. O objetivo desse estudo consiste em analisar os 

desafios e perspectivas vivenciados por um grupo de educadores e educadoras do curso de 

Pedagogia de uma universidade do interior do Estado do Piauí, frente a uma nova rotina, que 

demanda superação de dificuldades, quebra de paradigmas e incorporações de novas práticas de 

pesquisa e estudos sistematizados. Para melhor compreensão dos contextos de implantação do 

PARFOR, buscou-se analisar a legislação vigente, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), o Plano Nacional de Educação (2011-2020) e o Decreto 

6.755/2009, que institui a Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério. O 

referencial teórico dessa investigação se baseou em Freire (1997), Tardif (2002), Nóvoa (1995), 

Garcia (1995), entre outros, que discutem as realidades e desafios da formação docente no Brasil e 

no mundo. Os resultados apontaram para uma fragilização nos processos de formação contínua dos 

professores-estudantes, vivenciados nos seus espaços de trabalho, anteriores a formação acadêmica.  

 

 

Abstract 
The present study sought to understand the implications of Training Policy Teachers of Basic 

Education (PARFOR), in teacher - students of the School of Education of the Federal University of 

Piauí (UFPI), in Brazil. It is the result of a teaching experience in higher education as teacher 

trainer; discipline Foundations of Education for Youths and Adults (EJA) in the Program. The aim 

of this study is to analyze the challenges and prospects experienced by a group of educators of 

pedagogy students at a university in the state of Piaui, before a new routine, which requires 

overcoming difficulties, break paradigms and mergers new means of research and systematic 

studies. For better understanding of the contexts of deployment PARFOR, we sought to analyze the 
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current legislation, especially the Law of Guidelines and Bases of National Education (LDB No. 

9.394/96), the National Education Plan (2011-2020) and Decree 6,755/2009 establishing the 

National Policy on Education of Professionals of the Magisterium. The theoretical framework of 

this research was based on Freire (1997), Tardif (2002 ), Nóvoa (1995), Garcia (1995), among 

others, discussing the realities and challenges of teacher education in Brazil and worldwide. The 

results pointed to a weakening in the processes of continuous training of student teachers, 

experienced in their workspaces, previous academic training . 

 

 

Algumas reflexões iniciais 
Na educação brasileira, quando nos referimos à formação de professores, existe uma vasta 

lista de obras e um grande número de teóricos que, principalmente, nos últimos 20 anos, podem nos 

auxiliar no exercício de fazermos uma reflexão sobre os caminhos percorridos por essa importante 

temática da educação. Fato este, que exige do pesquisador uma criteriosa escolha, pois muitas são 

as vertentes e em alguns casos, totalmente divergentes entre si.  

Para efeito deste texto, buscamos compreender as implicações da Política de Formação de 

Professores da Educação Básica (PARFOR), na formação de professores-estudantes do Curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Piauí (UFPI), no Brasil. Objetivamosanalisar os desafios e 

perspectivas vivenciados por um grupo de educadores e educadoras de uma universidade do 

interior do Estado do Piauí, frente a uma nova rotina, que demanda superação de dificuldades, 

quebra de paradigmas e incorporações de novas práticas de pesquisa e estudos sistematizados.  

Assim, iniciamos este estudo apresentando as políticas de formação de professores no Brasil, 

a partir da década de 1980, com destaque para a política de formação de professores após alei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96. Em seguida, discutimos os 

resultados de uma pesquisa realizada com professores em exercício, destacando os desafios e 

perspectivas da formação, no contexto do PARFOR. Por fim, tecemos algumas considerações 

acerca deste estudo.  

 

 

Política de formação de professores no contexto brasileiro: caminhos do PARFOR 
No Brasil, a formação de professores da educação básica tem se constituído objeto de 

inúmeras reflexões, sobretudo, a partir da década de 1980, com a reabertura democrática do país, 

reflexo de pressões dos movimentos sociais ligados à educação. Esse período trouxe dois pontos 

básicos, no que se referem à formação dos professores, o caráter político da prática pedagógica e o 

compromisso do educador com as classes populares. 
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Nesse período “a denúncia da crise educacional brasileira e a concomitante defesa de 

melhores condições de trabalho e salários dignos para o magistério aparecem com frequência nos 

textos sobre formação de professores” (Pereira, 2007:18). Porém, somente nos anos 90 a discussão 

ganha tal dimensão a ponto de conduzir à realização de reformas educacionais, culminando com a 

criação de leis, decretos e regulamentações que sustentam e apoiam a formação inicial e continuada 

de professores no cenário nacional.  

A Constituição Federal (CF) brasileira de 1988, quando estabelece a educação como direito 

de todos os cidadãos, abre caminhos para várias ações governamentais que viriam marcar o final da 

década de 1990 e início dos anos 2000. Um exemplo disso foi à promulgação da LDBENnº 

9.394/96, que garante no artigo 62 que a formação dedocentespara atuarna educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura, em universidades e institutos superiores de educação. 

Esse artigo é reforçado pelo § 4º do artigo 87 que estabelece prazo para o oferecimento de 

formação inicial aos professores, queainda não a possuíam até o final da década da Educação.  

No mesmo ano, atendendo ao que fora propostona citada legislação, a formação dos 

professores que já atuavam na educação básica ganhou força com a aprovação da Lei nº 9.424/96, 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF). No seu art. 7º 

fica instituído que pelo menos 60% dos recursos do fundo deverão ser aplicados na remuneração 

dos profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental 

público, bem comoparte desses recursos na formação de professores leigos,visando sua 

capacitação, mediante cursos de aperfeiçoamento e reciclagem. 

Posteriores a este fundo, muitas outras políticas foram implementadas pelo Ministério da 

Educação (MEC) com o intuito de desenvolver os seguintes programas: a Rede Nacional de 

Formação Continuada de Professores da Educação Básica; o Programa de Formação de Professores 

em Exercício/Proformação; o Proinfantil; a Pró-Licenciatura; o Pro-Ifem; o Programa Universidade 

para Todos/PROUNI; o Pró-Letramento; o Programa Universidade Século XXI; o Pro Docência; a 

TV Escola; o Programa de Apoio à Educação Especial (PROESP); a Educação no campo; a 

Educação indígena, entre outros, todos com o objetivo de combater o fracasso escolar (Brasil, 

2005). 

Dentro desse contexto, em 24 de abril de 2007, o Governo Federal lançou por meio do 

Decreto nº 6.094 o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, com objetivo de atuar em 

regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e os Estados, e também com a 

participação das famílias e comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica. 

Este decreto menciona que, a participação da União no Compromisso será pautada pela 

realização direta de 28 diretrizes, buscando, quando couber, o incentivo e apoio à 

implementaçãopor Municípios, Distrito Federal, Estados e respectivos sistemas de ensino. A 

diretriz XII visa instituir programa próprio ou em regime de colaboração, para formação inicial e 
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continuada dos profissionais da educação. Odecreto traz ainda, a necessidade de elaboração pelos 

Municípios,Distrito Federal e os Estados do Plano de Ações Articuladas (PAR), que consiste num 

conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo MEC, visando ao 

cumprimento das metas do Compromisso e a observância das suas diretrizes. 

Esses acontecimentosmarcaram a política de formação de professores no contexto da Lei 

9.394/96, que antecederam o surgimento do Decreto nº 6.755/2009, queinstituiu uma Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. Este, por sua vez, criou 

os Fóruns Estaduais de Apoio à Formação dos Profissionais da Educação, constituindo um Plano 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica (PARFOR), com “a 

finalidade de organizar, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para as redes 

públicas da educação básica” (Brasil, 2009:1).  

Para cumprir esse decreto, o MEC delegou à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) a responsabilidade pela indução, fomento e avaliação dos cursos no 

âmbito do PARFOR, ofertando todas as licenciaturas nas áreas de conhecimento da educação 

básica, nas modalidades: presencial e a distância. Nesse sentido, a Diretoria de Educação Básica 

Presencial (DEB), em conformidade com a legislação, fornece o suporte técnico às Secretarias de 

Educação dos Estados e IESformadoras, para viabilizar a oferta de cursos e vagas, em atendimento 

à demanda dos professores da rede pública estadual e municipal de Educação Básica, sem 

formação adequada, conforme prescrito na LDBEN (Ferro, 2009). 

O PARFOR se configura como uma política recentee está contemplada no Plano Nacional de 

Educação (PNE) para o decênio 2011 até 2020, que apresenta vinte metas acompanhado das 

respectivas estratégias, que deverão ser alcançadas pelo país. Foi nesse contexto que, em 28 de 

maio de 2009, a UFPI assinou, por intermédio da CAPES, o Termo de Adesão ao Acordo de 

Cooperação Técnica (ACT), firmado entre a Secretaria da Educação e Cultura (SEDUC) do Piauí e 

o MEC, com vistas à implantação do 1º Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica, destinado a atender a demanda de professores em exercício na educação básica, na rede 

pública de ensino, com a oferta de ensino superior público, gratuito e com qualidade.  

 

 

Desafios e perspectivas da formação de professores: interagindo com os sujeitos da 

pesquisa 
Com o intuito de refletir as contribuições do PARFOR para formação docente, aplicamos um 

questionário com dezoito professores, pessoas jovens e adultas com faixa etária predominante entre 

25 e 60 anos de idade, estudantes da UFPI, situada no município de Parnaíba, Estado do Piauí, 

localizado na região nordeste do Brasil. O perfil profissional dos pesquisados enquadra-se na 
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educação básica, em modalidades e níveis diferentes, inclusive na modalidade Educação de Jovens 

e Adultos (EJA). Esses professores-estudantes possuem apenas formação em nível médio, o 

chamado Curso Normal. Por esta razão, eles almejam a primeira licenciatura, graduação em 

Pedagogia, através do PARFOR/UFPI. 

As informações fornecidas pelos professores pesquisados foram analisadas, refletidas a partir 

dos sentidos atribuídos a repetição de palavras, as semelhanças entre as expressões descritas, de 

acordo com o contexto em que foram escritos, possibilitando-nos identificar as contribuições, os 

desafios e perspectivas expressa nos relatos. Assim, elegemos para os nomes dos sujeitos P1, P2, 

P3 e assim sucessivamente. Pelas análises, extraímos das reflexões das respostas escritas pelos 

sujeitos três dimensões: pessoal, pedagógica e política.  

Na dimensão pessoal tratamos das motivações e perspectivas pessoais dos professores, 

conforme explicitadas nas seguintes respostas: “quando terminar o curso que eu consiga passar em 

um concurso e melhorar a minha vida pessoal e profissional” (P1); “as minhas expectativas são: 

poder concluir o curso, e me estabilizar como profissional na área da educação [...]” (P15). Essas 

respostas revelam que concluir o curso é uma das metas principais dos professores, além da 

qualificação profissional que pode trazer um retorno financeiro. O curso também tem colaborado 

para melhoria na prática educativa, justificado pelo compromisso com o conhecimento, conforme 

explicitado no relato “adquiri mais conhecimentos, experiências” (P10). Isso confirma o que Tardif 

(2002) chama de “saberes experienciais ou práticos” que é realçado pelos saberes da formação 

profissional, aprimorados na academia.  

Com relação àdimensão pedagógica ressaltamos as implicações do PARFOR na formação do 

profissional do magistério. Essa dimensão encontra-se expressa nas seguintes respostas sobre as 

expectativas com relação ao Curso de Pedagogia: “quando surgir oportunidade eu estarei preparada 

com novos conhecimentos, trazendo a metodologia atual para os alunos” (P5); “será útil porque irá 

me ajudar nas metodologias, na maneira de ensinar meus alunos” (P10).Pelo exposto nessas falas 

temos claramente descrita a perspectiva de que o curso contribuirá com aprendizagens úteis para o 

desempenho docente. Os professores experientes buscam na formação superior suprir suas 

carências de metodologia, cuja finalidade reside na aplicação em sala de aula. 

No que se refere à dimensão política destacamos o posicionamento dos professores diante 

deste percurso formativo. Percebemosimplícito na fala de um dos professores o crescimento da 

consciência política, quando este afirma que o conhecimento adquirido com as leituras e discussões 

em sala de aula melhoraram a sua participação, principalmente no que se refere à temática da 

profissionalização docente: “as reflexões oportunizadas na sala de aula me encorajam a lutar pela 

minha classe” (P6); “nossos professores nos mostraram outra forma de encarar a minha condição 

de professor, valorizando-me [...]” (p11).  
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A análise aqui desenvolvida confirma, ainda que a prática destes docentes, anteriores a esta 

formação acadêmica, encontrava-se dissociada de uma teoria, capaz de dá consistência ao seu fazer 

cotidiano. No entanto, os professores em exercício são sujeitos em constante evolução e em 

contínuo desenvolvimento (Garcia, 1995), assim, as aprendizagens são reconstruídas e 

reelaboradas, quando confrontadas teoria e prática. Esse caráter inconcluso da formação também é 

vista por Nóvoa (1995) como indispensável para se avançar no saber ser, saber fazer, fazendo-se. 

Assim, percebemos que isto se concretiza na relação dialógica existente entre o processo de 

formação, o desenvolvimento profissional e as transformações da prática docente. 

 

 

Algumas reflexões finais 
Em síntese, os professores anseiam por uma formação de natureza técnica, isto é, prática. 

Isso nos leva a refletirtambém sobre o papel do professor formador na reconstrução da formação 

dos professores em exercício, que não pode se restringir na transferência de conhecimentos, típico 

da “educação bancária”, conforme nos alerta Paulo Freire (1997). Essa fragilidade dos profissionais 

é ocasionada pela fragilidade dos próprios processos de formação continuada. Desse modo, o 

desafio reside na superação das fragilidades, vivenciados pelos professores-estudantes nos seus 

espaços de trabalho, anteriores a formação acadêmica.  
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Resumen 
El proyecto ABECEDARIOS se desarrolló en el espacio Gramática Visual y Producción  del 

Ciclo de Formación Complementaria para la Educación Artística: Plástica, del Ministerio de 

Educación de Santa Fe. ABECEDARIOS  se acerca a los contenidos disciplinares desde  la 

percepción, la reflexión y la producción. Se vertebró sobre dos ejes: las imágenes en el ámbito 

escolar y la imagen digital en su producción.  

Si bien en su vida diaria los niños resuelven mayoritariamente los intercambios 

comunicacionales en el campo de lo visual, en el ámbito escolar el lenguaje visual parece tener un 

rol secundario. Partiendo de la pregunta sobre qué imágenes estaban en el aula y para qué, se 

realizó un relevamiento de imágenes en los ámbitos escolares en que los estudiantes participaban. 

Se indagó tipos de imágenes, procedencia, función, quiénes las habían seleccionado y cuáles habían 

sido los criterios.  Un dato significativo fue la presencia sobre los pizarrones, lugar preponderante 

en espacios organizados frontalmente, de carteles abecedarios que, producidos por los docentes, 

“sacados” de revistas o realizados por los estudiantes, tenían una estructura similar: cada letra era 


