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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar a dimensão 
Formação de Professores, tendo como lócus o Município de 
Belém, com vista a verificar quais as implicações do PAR na 
formação inicial e continuada dos professores da rede 
municipal com base nos dados do PAR 2007. Para isso, foi 
realizada uma pesquisa documental do Guia gerador do PAR  
no período de 2007 a 2011 elaborado pelo município de Belém. 
A apresentação do texto está organizada em cinco seções. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the Teacher Training dimension, 
with the locus the city of Belém, in order to establish what the 
implications of PAR in initial and continuing training of public 
school teachers based on the PAR 2007. For this, a 
documentary research of PAR generator Guide from 2007 to 
2011 prepared by the city of Bethlehem was held. The 
presentation of the text is organized into five sections. 
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I INTRODUÇÃO 

 

 

O debate sobre formação docente dos anos iniciais do ensino fundamental tem 

se intensificado nas últimas décadas, e hoje ao pensarmos em educação nos vem à mente 

formação de professores e práticas pedagógicas exitosas. Para tanto se faz necessário 

entender a formação5 do professor para o desenvolvimento dos saberes docentes, que 

exige qualificação, valorização profissional e políticas adequadas, considerando também o 

lócus de trabalho do professor. 

Até bem pouco tempo a formação do profissional era promovida no Ensino 

Médio nas chamadas Escolas Normais, mas a partir da década de 1990 surgiram diversas 

transformações educacionais entre essas mudanças ocorridas no sistema educacional está 

a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) que passa a exigir que a formação dos 

professores da educação básica deverá ser em nível superior e tal formação deveria ser 

feita em universidades e institutos de ensino superior (VEIGA, 2010). 

Entretanto, apesar de a lei estabelecer como formação em nível superior para os 

professores da educação básica, Tanuri (2000, p.25) ressalta que: 

[...] a Lei admite como formação mínima a oferecida em nível médio, nos cursos 
normais, o que faz supor, dada a realidade existente, que tais cursos deverão 
subsistir ainda por muito tempo, embora fique estipulado nas disposições transitórias 
um prazo de apenas dez anos para essa formação. 

Dentro dessa perspectiva passou-se a qualificar professores em larga escala, 

oferendo cursos relâmpagos, preocupados somente com a transmissão de conhecimentos. 

Segundo Veiga (2010, p. 16) esse profissional “deve estar preparado para trabalhar com 

uma nova concepção de currículo, de avaliação, de gestão, para formar o aluno competente 

para atender com qualidade ao mundo de trabalho”.  

Porém, uma das grandes preocupações com essas formações docentes em 

larga escala estaria não só titular em nível superior, mas fazer com que essa titulação 

corresponda às expectativas em sala de aula. Garantindo, assim, a melhoria na qualidade 

da aprendizagem dos alunos por meio das práticas pedagógicas (GATTI, 2011).  

Dessa forma o perfil desse profissional deverá estar pautado naquele que irá 

valorizar a “construção coletiva do conhecimento, tendo o diálogo como uma ação constante 

na prática do ensino e que respeite a cultura e a subjetividade de cada estudante” 

(ARAUJO, 2011. p. 193).  

 Na mesma direção Veiga (2010) afirma que 
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[...] precisamos formar um professor que prepare o aluno para enfrentar as 

contradições sociais da conjuntura atual, que por meio de práticas inovadoras e 
atraentes, ofereça e provoque no aluno o desejo de adquirir e construir o 
conhecimento para responder aos desafios da sociedade (p. 32).  

Partindo desse pressuposto, faz-se necessária que a formação desse 

profissional seja contínua, pois esse processo é algo inacabado face as constantes 

mudanças que permeiam a educação, levando em consideração que o conhecimento está 

em constante construção. Para Veiga (2010, p. 90) “a educação continuada de professores 

é o processo de desenvolvimento que ocorre na vida desse profissional, depois da formação 

inicial”. 

Tal processo deveria acontecer de maneira dinâmica, consolidada no cotidiano 

desse profissional, pois a Lei n. 12.796/20136 em seu artigo 62-A, parágrafo único 

estabelece:  

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 (BRASIL, 2013). 

Nesse cenário de mudanças, incertezas, utopias e necessidade de (re) significar 

o profissional docente, é, portanto, pensar a formação do professor, sua profissão que 

significa não desconsiderar a inter-relação entre profissionalização e identidade porque 

estas dimensões dialogam com seu desempenho ético e moral, com seu compromisso 

político, a interlocução com as políticas educacionais, com o espaço-tempo da sociedade e 

suas transformações, e, consequentemente, de acordo com as necessidades educacionais 

colocadas em cada momento da história. 

 

II Formação docente: dados estatísticos gerais. 

 

Segundo o Anuário Brasileiro da Educação Básica – 2014, o Brasil possui 2,1 

milhões de docentes na Educação Básica sendo que desses 78,1% possuem ensino 

superior. No Estado do Pará este percentual é de é de 64,2% e no Município de Belém 

90,32%. Podemos perceber que ainda existe um número muito alto de professores sem 

formação superior no Estado do Pará atuando em sala de aula, o que nos leva a pressupor 

da necessidade de políticas públicas para elevar a escolaridade média dos docentes. 
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A formação inicial e continuada dos professores da educação básica nos anos 

iniciais se faz necessária por diversos motivos entre eles os que se regulamentam na esfera 

legal como no Plano Nacional de Educação (PNE) na meta 15. 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de 
formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput 
do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 
professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de 
nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que 
atuam (BRASIL, 2014). 

Compreendemos que nessa perspectiva da regulamentação da formação em 

nível superior dos professores que atuam na educação básica, legislações como o PNE 

sancionado pela Lei nº 13.005/2014 convergem para fomentar o atendimento aos referidos 

profissionais e assim contribuir para que os professores consigam lidar com desafios das 

mudanças que o mundo contemporâneo vem exigindo. Diante disso, presumimos que a 

formação do profissional professor e sua prática passa a ser colocadas em evidência frente 

ao contexto de contribuição para a melhoria da qualidade do ensino no país. 

Para tanto passaremos a um panorama mais específico do que concerne à 

formação docente, onde destacamos o cenário do Município de Belém do Pará. 

 

III Belém do Pará: dados educacionais e formação docente. 

 

 

O Estado do Pará é formado por um conjunto de 144 (cento e quarenta e quatro) 

municípios, nosso destaque é o município de Belém. Segundo dados de 2012 do IBGE, 

Belém possui uma população estimada em 1.393.399 habitantes que se intitula em maior 

porcentagem como parda (64,19%), seguida de branca (27,27%), preta (7,57%), amarela 

(0,81%) e indígena (0,16%). A Densidade Demográfica (habitantes por km²) é de 1308. A 

cidade de Belém é a 2° mais populosa da região, a 12ª do país e a 177ª do mundo (IBGE, 

2012). 

Distribuídas numa área de 1.059, 406 Km2 do território municipal, Belém se 

apresenta com o equivalente de 595.399 da população ocupada e 663.589 da população 

economicamente ativa, sendo que a economia do município está relacionada à 

agropecuária, indústria e serviços e do total de 35.292,176 dessas variáveis do Estado do 

Pará, 15.158.246 advém de Belém com destaque principal para os serviços (12.600.397), 

seguido da indústria (2.525.862) e por último a agropecuária (31.987). (SEPOF, 2012). 

A capital paraense no que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano 

apresenta o IDH, apresenta um índice de 0,746, numa análise feita entre os anos de 2000 a 



 
 

 

                  

2010 e teve um crescimento de 15, 84% neste índice, ocupando a primeira posição no 

Estado do Pará e a posição 628ª na relação com o Brasil. No que diz respeito à Expectativa 

de vida ao nascer com dados do último censo do IBGE é de 74,3 anos (IBGE, 2012). 

O Produto Interno Bruto (PIB) da Cidade de Belém é de R$ 17,98 bilhões, sendo 

o primeiro entre os municípios paraenses, com participação percentual de 23,11 no PIB 

estadual, o segundo da região Norte e o vigésimo sétimo no Brasil. Sua participação no PIB 

nacional é no percentual de 0,48. No que diz respeito à Renda Per Capita os números 

apresentados são de R$ 853,82 (ATLAS BRASIL, 2012). 

Quanto à legislação que assegura a organização do magistério em Belém, 

ressalta-se que o primeiro Estatuto dos profissionais da educação municipal de Belém foi 

criado pela Lei n º 6.999 de 27 de Julho de 1976. Em 1983 e 1985, essa lei vai ser 

modificada por outras duas leis a primeira foi a Lei nº 7.219/1983 e a segunda a Lei nº 

7.281/1985. Em 1987, por meio da Lei nº 7.385, novo Estatuto do Magistério do Município 

de Belém foi elaborado, tendo a duração de seis anos, entretanto, foi substituído pelo atual 

Estatuto, conforme preconiza a Lei n° 7.528, de 5 de agosto de 1991 (VALENTE, 

GEMAQUE E LUZ, 2011). 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da capital apresenta um 

crescimento a se considerar os dados da linha histórica 2005-2013. Em 2005 o IDEB de 

Belém era 3.0 no 5º ano e 3.0 no 9º ano, já em 2013 este índice apresenta uma elevação 

indo para 4.1 no 5º ano e para 3.8 no 9º ano, como se vê no quadro abaixo. 

QUADRO 1 – COMPARATIVO IDEB BELÉM – 2005/2013 

IDEB observado – Belém 

 2005 2007 2009 2011 2013 

5º ano 3.0 3.4 3.9 4.4 4.1 

9º ano 3.1 3.2 3.5 3.7 3.8 
     Fonte: IDEB, 2014 (organização dos autores). 

No quadro 2, apresentamos as metas projetadas para o município no período de 

2007 a 2021, metas elaboradas pelo Ministério da Educação. Podemos visualizar que 

Belém, no geral, tem alcançado estas metas nas avaliações, tanto no 5º ano como no 9º 

ano, com exceção da avaliação de 2013 no 9º ano, que a projeção foi de 4.0 e a pontuação 

alcançada foi de 3.8. Vale destacar que na avaliação de 2013, Belém apresenta um 

decréscimo na sua pontuação no 5º ano, pois em 2011 esta pontuação foi de 4.4 e em 2013 

de 4.1, mas dentro da meta projetada. 

QUADRO 2 – COMPARATIVO IDEB BELÉM – 2005- 2013 

IDEB– BELÉM         METAS PROJETADAS 

ANO 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

5º ano 3.1 3.4 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 

9º ano 3.1 3.3 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9 5.1 
     Fonte: IDEB, 2014 (organização dos autores). 



 
 

 

                  

O sistema municipal de educação de Belém possui atualmente 186 Escolas 

municipais sendo 67 de Ensino Fundamental, 01 de Ensino Médio7 e 118 da pré-escola 

(SEMEC, 2013). Estas estão localizadas na capital e nos Distritos de Icoaraci, Mosqueiro e 

Outeiro. 

No tocante ao quantitativo das Funções Docentes na rede municipal de ensino 

por escolaridade e localização, Belém contabiliza a partir de microdados do Censo Escolar 

em 2007 um total 3.348 e em 2012 um total de 6.564 professores exercendo atividades na 

rede municipal, um crescimento aproximadamente de 96%. 

No que diz respeito à escolaridade, podemos verificar que em 2007 havia 2.040 

exercendo a função docente que possuíam formação superior e em 2012, o quantitativo era 

de 5.929, totalizando um acréscimo 34,4% de funções docentes com este nível de 

formação.  

No ano de 2007 foram identificadas 285 na docência exercidas por professores 

com formação superior completa sem licenciatura, não sendo registrada nenhuma na função 

docente exercida por professores nessa condição em 2012.  

Houve uma redução quanto ao número de docentes que possuem apenas o 

ensino médio na modalidade normal ou magistério; em 2007 totalizavam 719, já em 2012 o 

número reduziu para 77 funções docentes. Apesar disso, verifica-se um aumento de funções 

docentes com a formação em nível médio, uma vez que em 2007 havia 288 funções 

docentes com esse nível de ensino e em 2012 sobe para 555 docentes um acréscimo em 

percentual de quase 52%. Vale destacar que destes, 516 estão na zona urbana. Tais 

informações podem ser mais bem verificadas na tabela a seguir. 

TABELA 1: BELÉM: FUNÇÕES DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
POR ESCOLARIDADE E LOCALIZAÇÃO - 2007/2012 

Escolaridade 
2007 2012 

Urban
a Rural Total Urbana Rural Total 

Fund. Incompleto -  3   3   -    -     -    

Fund. Completo 7 6 13 3 - 3 

Ensino Médio - 
Normal/Magistério 

            
453  

            
266  

            
719  

               
54  

              
23  

               
77  

Ens. Médio -Normal/ 
Mag. Esp. Indígena 

                
-    

               
-    

                
-    

                
-    

               
-    

                
-    

Ensino Médio 222 66 288 516 39 555 

Superior Completo 1.846 194 2.040 5.190 739 5.929 

Sup. Com. sem licenc. 252 33 285 - - - 

Total 2.780 568 3.348 5.763 801 6.564 

Fonte: Microdados do Censo Escolar/INEP/MEC 
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No que diz respeito à forma de contratação ou Regime de trabalho dos docentes 

dos 6.564 docentes da rede municipal em 2012, 4.325 são efetivos, isto é, prestaram 

concursos e 2.239 são contratos temporários, o que corresponde a 34% por cento de 

docentes com contrato temporário, um número significativo de docentes trabalhando 

temporariamente na rede municipal de Belém. Entretanto, contrato terceirizado ou contrato 

via CLT não ha. 

Esta realidade de formação como instrumento de valorização profissional não 

difere no município de Belém especificamente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

pois fazendo um breve retrospecto na história percebemos que a formação do professor da 

educação básica era diferente do professor que lecionava por disciplina e aos que 

lecionavam na educação básica somente era exigido o nível médio. Tal separação deixou 

marcas que até hoje refletem na formação de professores e na qualidade do ensino. Foi 

então que a partir da promulgação da LDB nº. 9394/1996 em seu artigo 62 o qual diz 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 (BRASIL, 1996, p. 22).  

Tem se tentado mudar o cenário da aprendizagem no Brasil, postulando-se que 

tal formação em nível superior para os docentes em exercício da carreira, a partir da 

promulgação da LDBEN nº 9.394/1996, tinha o prazo de dez anos para esse ajuste. (GATTI 

2011 p. 97), objetivando a partir dessa formação a melhoria da qualidade no ensino, 

formando cidadãos competitivos. 

A ausência de formação inicial e continuada adequada e a falta de valorização 

docente têm contribuído para o baixo rendimento e índice de aprendizagem dos alunos. 

Nesse sentido, expor entre outras coisas os dilemas da profissão professor no que tange a 

sua formação e atuação, trilhar pelos caminhos da docência e seus obstáculos são 

inquietações que nos estimulam no aprofundamento acerca da influência da implementação 

do PAR na Formação de Professores. 

 

 

IV O PAR e suas interfaces com a formação docente 

 

Na organização do PAR, do período em análise a dimensão Formação Docente 

é composta de 5 áreas perfazendo o total de 10 indicadores, sendo 4 indicadores na área 1, 

3 indicadores na área 2, 1 indicador na área na área 3, 1 indicador na área 4 e 1 na área 5. 

Destacamos que por definição dos indicadores que compõe as análises das dimensões do 



 
 

 

                  

PAR, a área 85 não foi incluída nas análises. Abaixo apresentamos um gráfico que nos 

possibilita uma melhor visualização desta dimensão. 

 

Gráfico 1 - Distribuições das pontuações nas áreas da dimensão de Formação de 
Professores - Município de BELÉM 

 

Fonte: MEC/PAR, 2014 (organização dos autores). 

No que diz respeito ao indicador formação inicial de professores da educação 

básica município de Belém foi contemplado com quatro indicadores, sendo: Indicador 1: 

“Habilitação dos professores que atuam nas creches” com a diferença que no documento 

não consta a palavra “habilitação” e sim “qualificação”. Indicador 2: “Habilitação dos 

professores que atuam na pré-escola” com a diferença que no documento não consta a 

palavra “habilitação” e sim “qualificação”. Indicador 3: “Habilitação dos professores que 

atuam nos anos/séries iniciais do ensino fundamental” com a diferença que no documento 

não consta a palavra “habilitação” e sim “qualificação” e Indicador 4: “Habilitação dos 

professores que atuam nos anos/séries finais do ensino fundamental” com a diferença que 

no documento não consta a palavra “habilitação” e sim “qualificação”. Onde Se lê 

Habilitação dos professores leia-se Qualificação dos professores. 

Ao analisarmos o desenvolvimento do plano verificamos que assim se 

apresentam as pontuações dos indicadores que vão identificar em que aspecto situacional 

aquele indicador se encontra na rede municipal, vejamos: O primeiro indicador recebeu a 

pontuação 4, apontando, assim que a situação é positiva, não sendo necessárias ações 

imediatas para este indicador. O segundo indicador recebeu a pontuação 4, apontando, 

assim que a situação é positiva, não sendo necessárias ações imediatas para este 

indicador. O terceiro indicador recebeu a pontuação 3, apontando, assim que a situação é 
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satisfatória, com mais aspectos positivos que negativos, ou seja, o município desenvolve, 

parcialmente, ações que favorecem o desempenho do indicador. 

Por último, o quarto indicador recebeu a pontuação 4, apontando, assim que a 

situação é positiva, não sendo necessárias ações imediatas para este indicador. Dessa 

forma, pode-se dizer com base na pontuação indicada que há um quadro satisfatório no que 

diz respeito à universalização da formação inicial de professores em nível superior, no 

município de Belém. 

Essa informação contrasta com os dados do Censo Escolar (INEP/MEC) que 

aponta para a existência de 2.780 funções docentes, das quais 2.040 exercidas por 

professores com licenciatura, o que significa dizer que 73,4% desses professores tem a 

formação exigida por lei e 26,6% ainda não alcançaram esse patamar. 

No que se refere a Formação Continuada dos Professores da Educação Básica, 

o município foi contemplado com três indicadores, sendo: Indicador 1: “Existência e 

implementação de políticas para a formação continuada de professores que visem a 

melhoria da qualidade da educação”. Indicador 2: “Existência e implementação de políticas 

para a formação continuada de professores, que visem à melhoria da qualidade de 

aprendizagem de todos os componentes curriculares, nos anos/séries finais do ensino 

fundamental” e por último Indicador 3: “Existência e implementação de políticas para a 

formação continuada de professores, que visem à melhoria da qualidade de aprendizagem 

de todos os componentes curriculares, nos anos/séries finais do ensino fundamental”.  

O primeiro indicador recebeu a pontuação 4, apontando, assim que a situação é 

positiva, não sendo necessárias ações imediatas para este indicador. O segundo indicador 

recebeu a pontuação 4, apontando, assim que a situação é positiva, não sendo necessárias 

ações imediatas para este indicador. O terceiro indicador recebeu a pontuação 1, e justifica-

se, que os professores participam de cursos desenvolvidos pela secretaria, ou por iniciativa 

própria, mas sem uma politica de atendimento especifico para as séries finais do ensino 

fundamental, como justificativa também existe a hora pedagógica na própria escola como 

instrumento de formação continuada em serviço, “gerando 2 sub ações: 1) Implantar um 

Plano de Formação Continuada para as séries finais do ensino fundamental; 2) Monitorar a 

Aplicação dos conceitos e conteúdos repassados nas qualificações. 

Considerando a centralidade assumida pelas políticas de avaliação em larga 

escala no contexto brasileiro, essa demanda pode decorrer do propósito das redes de 

ensino de ampliar os índices obtidos tanto no SAEB (unidades da federação e país), quanto 

na Prova Brasil (municípios), através de maior qualificação de seu corpo docente nos 

conteúdos básicos da escolarização, foco dessas avaliações. 



 
 

 

                  

A Formação de Professores da Educação Básica para atuação em educação 

especial, escolas do campo, comunidades quilombolas apresenta apenas um quadro que 

corresponde ao indicador “Qualificação dos Professores que atuam em educação especial, 

escolas do campo, comunidades quilombolas ou indígenas”. Esse indicador recebeu 

pontuação 3 e, justifica-se “Existem parcerias (Convênios com o MEC, a UNB e outros). 

Dessa forma, não é possível dizer que essa qualificação tenha ocorrido nem efetivamente 

demandada, uma vez que as ações e programas que integram as políticas públicas da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) não 

são efetivadas automaticamente, mas dependem do estabelecimento de convênios.  

No tocante a Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica 

para cumprimento da lei 10.639/03 constata-se apenas um quadro que corresponde ao 

indicador “Existência e implementação de políticas para a formação inicial e continuada de 

professores, visando o cumprimento da Lei nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003”. Este 

indicador recebeu a pontuação 3, apresentando como justificativa que existem parcerias 

(convênios com o MEC, UNB e outros), caracterizando uma política organizada para a 

temática para as relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro brasileira. 

 

V CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considerando os aspectos centrais da dimensão formação docente elaborada 

pelo município de Belém no PAR e os dados exposto no Censo da Educação Básica, 

podemos anuir que o município de Belém apresenta uma série de contradições ao 

preencher o plano para aquele período (2007-2012) uma vez que, embora na avaliação dos 

gestores educacionais do município, no aspecto formação, não há problemas que exijam 

investimentos ou elaboração de estratégias e ações com vista a melhor qualificar os 

professores, fica notório nos dados do INEP, via microdados, que existe, ainda, uma 

quantidade significativa de professores que ainda possuem apenas o Ensino Médio 

Magistério (719) e inclusive a presença daqueles que possuíam só o Ensino Médio (288) 

atuando nas escolas de educação básica, o que exigia, neste sentido, por parte dos 

gestores municipais uma política de formação para atender estes profissionais, conforme 

era o indicativo do PAR/MEC nesta dimensão. 

A disparidade das informações presentes nos dados educacionais do INEP e as 

demandas do preenchimento do PAR 2007-2012, na dimensão formação docente, nos 

remete a uma falta de clareza e domínio sobre o corpo docente lotado na rede municipal de 

Belém. Dos 10 (dez) indicadores existentes que poderiam gerar ações de qualificação e 



 
 

 

                  

formação continuada apenas 1 (um) indicador (Existência e implementação de políticas para 

a formação continuada de professores, que visem à melhoria da qualidade de aprendizagem 

de todos os componentes curriculares, nos anos/séries finais do ensino fundamental), gerou 

ações9, já que os outros foram pontuados em 4 (quatro) e 3 (três) que são pontuações que 

apresentam uma situação exitosa para a secretaria. Mas que não se sustenta se 

observarmos os dados já apontados pelo INEP. 
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