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IMPASSES E PERSPECTIVAS DAS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 
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RESUMO 
 
O texto examina as principais políticas de formação de 
professores pós anos 1990, tendo como foco o Plano Nacional 
de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR). 
Realiza uma análise do referido plano buscando descrever sua 
implantação e implementação. É utilizada uma abordagem 
teórica do campo das políticas públicas de educação para 
tratar o tema, tendo em vista a configuração dos direitos e 
benefícios concedidos pelo PARFOR, bem como sua 
abrangência. Tem como principais fontes os documentos 
oficiais, em âmbito nacional. Este estudo constatou que o 
PARFOR apresenta como desafio a efetivação da articulação 
entre os segmentos envolvidos. 
 
Palavras-chave: Políticas públicas de educação. PARFOR. 
Formação de professores. 
 
ABSTRACT 
 
The text examines the main teacher training policies after 1990, 
focusing on the National Plan of Professores da Training Basic 
Education (PARFOR). Performs an analysis of the plan trying to 
describe its deployment and implementation. A theoretical 
approach to the field of public education policy is used to treat 
the subject with a view to setting the rights and benefits granted 
by PARFOR and scope. Its main sources official documents at 
the national level. This study found that PARFOR presents a 
challenge to the effective coordination of the parts involved. 
 
Keywords: Public policies of education. PARFOR. Teacher 
training. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As questões relativas à formação de professores para educação básica se 

configuraram, a partir dos anos 1990, como um dos principais pontos de atuação das 

políticas educacionais brasileiras. Tal movimento pode ser analisado em duas perspectivas 

aparentemente contraditórias: a primeira, do movimento em prol da qualidade da escola 

pública para a formação de quadros necessários à sustentação do novo paradigma do 

capitalismo mundial (qualificação dos trabalhadores e utilização do seu poder criativo no 

aumento da produtividade e do lucro); a segunda perspectiva é a da oportunidade 

potencialmente gerada pela melhoria da educação básica para que o cidadão alcance 

emancipação financeira e política, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país 

e para a consolidação da democracia nacional. 

Nesse contexto, cabe destacar a lei n. 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB) (Brasil, 1996), que definiu os níveis de qualificação para atuação 

docente na educação básica, assim como o Plano Nacional de Educação – PNE 2001-2010, 

lei n. 10.172 (Brasil, 2001a), que declarou a necessidade de formação dos professores 

como um dos maiores desafios a serem superados e estabeleceu metas para a ampliação 

da oferta de cursos de formação, em nível superior, para professores da educação infantil e 

dos ensinos fundamental e médio. Também o atual PNE, lei n. 13.005, de 25 de junho de 

2014 (Brasil, 2014), revela preocupação com a qualificação docente para a educação básica 

em duas das vinte metas que o compõem. 

Considerando, pois, a importância da formação docente para a atual política de 

educação nacional, foca-se nesta análise o Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (PARFOR), observando sua capacidade de expandir direitos, reduzir 

desigualdades regionais e propiciar equidade no acesso à formação de professores para a 

educação básica, conforme declarado no inciso IX, artigo 2º do decreto n. 6.755 (Brasil, 

2009a). 

Assim, no presente artigo contemplamos um breve marco teórico que subsidia a 

análise, destacamos o contexto e a emergência da questão da formação de professores na 

agenda das políticas públicas de educação brasileiras, analisamos a configuração dos 

direitos e dos benefícios do PARFOR, por fim, constatamos que há uma certa fragilidade no 

acesso à formação docente por meio do programa, diante das necessidades de qualificação 

de professores para contribuir com a melhoria da qualidade da educação básica brasileira 

como um todo. 

 

2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOB A PERSPECTIVA DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO 

 

As preocupações do governo brasileiro com a formação de professores remon-

tam à conferência promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação,a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) no ano de 1990, em Jomtien, na Tailândia, que resultou na 

―Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem‖. Nessa primeira declaração, a preocupação fundamental era tornar universal 

a educação básica e ampliar as oportunidades de aprendizagem para crianças, jovens e 
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adultos, compromisso reafirmado em 1993 pela ―Declaração de Nova Delhi sobre Educação 

para Todos‖. 

No que se refere às ações de formação inicial de professores, a partir da década 

de 1990 que essa matéria ganha ―importância estratégica para a realização das reformas 

educativas‖ (Freitas, 2002, p. 143), reformas estas que culminaram com a homologação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em 

Nível Superior, por meio da Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002. 

Segundo Freitas (2002, p. 137), essas diretrizes representam um ―projeto de 

formação‖ que privilegia a ―flexibilização do trabalho docente, comprometendo a luta 

histórica dos educadores pela profissionalização do magistério‖ e implicam na ―regulação e 

fragmentação do trabalho pedagógico‖ (Freitas, 2002, p. 151), bem como na 

―individualização e responsabilização dos professores pela própria formação e pelo 

aprimoramento profissional‖ (Freitas, 2002, p. 155). 

Os três últimos anos da década de 1990 registraram importantes conquistas 

nessa direção, quais sejam: a Lei nº 11.738/2008, que trata do Piso Salarial Profissional 

Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, a Resolução 

CNE/CEB nº 2, de 28 de maio de 2009, que fixa Diretrizes Nacionais para os Planos de 

Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, e o 

Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que institui a Política Nacional de Formação dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica. É a partir desse Decreto que surge o Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR). 

Esse Plano (PARFOR) é coordenado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES, em colaboração com as Secretarias de Educação dos 

estados, Distrito Federal e municípios e as Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), 

como evidencia o parágrafo 1º do art. 1º: 

§ 1º - As ações do Plano Nacional de Formação dos Professores da 

Educação Básica serão definidas em Acordos de Cooperação 

Técnica específicos celebrados pelo MEC, por intermédio da CAPES, 

e as Secretarias de Educação dos Estados, objetivando a mútua 

cooperação técnico-operacional entre as partes, para organizar e 

promover a formação de professores das redes públicas de educação 

básica. 

 

Os cursos integrantes do PARFOR podem ser oferecidos por meio de 

  

I. ampliação das matrículas oferecidas pelas IPES em curso de licenciatura 
e de pedagogia, sendo estimulada preferencialmente a destinação 
emergencial de vagas para professores em exercício na rede pública de 
educação básica; 
II. fomento às IPES para apoio à oferta de cursos de licenciatura e 
programas especiais emergenciais destinados aos docentes em exercício 
na rede pública de educação básica e à oferta de formação continuada. 
(Brasil, 2009b). 
 

Os programas emergenciais de formação inicial são constituídos por cursos de 

oferta restrita a professores em exercício na rede pública. Podem ser cursos de primeira 

licenciatura, ofertados a professores que não possuem formação em nível superior, cursos 

de segunda licenciatura, destinados aos profissionais licenciados que atuam em área 
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diferente de sua área de formação e cursos de formação pedagógica, para professores que 

possuem formação em nível superior – bacharelado. 

Os cursos de formação pedagógica são regulamentados pela Resolução 

CNE/CP nº 2, de 26 de junho de 1997; já as diretrizes operacionais para os cursos de 

segunda licenciatura foram estabelecidas pela Resolução nº 1, de 11 de fevereiro de 2009, 

as quais vinculam o programa a professores em exercício na educação básica pública há 

pelo menos 3 (três) anos em área distinta da sua formação inicial, restringindo sua oferta 

unicamente por Instituições de Ensino Superior - IES públicas e exclusivamente na 

modalidade presencial. 

A priorização da modalidade presencial nos cursos especiais de formação de 

professores parece vir de encontro à política pública de formação de professores à distância 

(Freitas, 2007, p. 1210), institucionalizada pelo Decreto nº 5.800/06, que cria a Universidade 

Aberta do Brasil (UAB). No entanto, identifica-se aí uma certa discrepância entre as 

normativas legais e as ações do Ministério da Educação, principalmente no que se refere ao 

financiamento dos programas integrantes do plano, uma vez que a formação em serviço, na 

modalidade presencial, exige a conciliação entre o horário de trabalho docente e o horário 

das aulas nos cursos de graduação, além do possível deslocamento do professor do seu 

local de trabalho até o campus universitário mais próximo. 

No caso do PARFOR, ainda que seja permitida a oferta de cursos presenciais 

fora de sede para os cursos especiais, integrantes do plano, estes não recebem apoio 

financeiro para infraestrutura. Se considerarmos que as áreas mais carentes de formação no 

Brasil são as de química, física, biologia e matemática, podemos logo concluir que há 

impossibilidade na oferta de cursos especiais fora de sede sem uma infraestrutura básica. 

Nesse contexto, como alerta Saviani (2009, p. 153), ―Faz-se necessário ajustar as decisões 

políticas ao discurso imperante‖. 

As orientações e regras para a participação no PARFOR como um todo e em sua 

versão presencial, em particular, estão acessíveis aos interessados, desde os governos 

locais, passando pelas instituições que oferecem os cursos, até os professores aprendizes. 

As regras seguem o ordenamento legal do programa, sendo os processos de oferta, de 

candidatura e de aprovação da matrícula realizados eletronicamente, por meio da 

Plataforma Freire. 

Entre os benefícios previstos no PARFOR estão: a) oferta gratuita de cursos aos 

professores da rede pública de educação básica; b) bolsas aos professores-formadores; c) 

fomento à oferta dos cursos, por meio de verbas de custeio e capital às IES. Essa 

configuração de benefícios pode ser caracterizada tomando-se como referência Boschetti 

(2009), pela previsão em legislação, por ser não contributiva (não exige participação 

financeira dos beneficiários), e pela implementação na ótica do direito, respeitando-se 

regras previamente definidas. Por abranger um público determinado (professores não 

qualificados das redes públicas de educação básica), possui caráter seletivo e focalizado. 

Além disso, conta com a perspectiva de continuidade em virtude da sua institucionalização.  

No que concerne aos critérios de acesso ao PARFOR, podem-se identificar três 

dimensões:  

(a) IES, estados e municípios, que passam a fazer parte do programa 
por meio de adesão voluntária aos Fóruns Estaduais Permanentes de 
Apoio à Formação Docente;  
(b) Cursos e turmas, que são selecionados após análise e 
homologação da CAPES, conforme a necessidade identificada nos 
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planos estratégicos, elaborados pelos fóruns estaduais, que 
organizam as necessidades de formação de professores na unidade 
da federação em relação à capacidade de atendimento das IES 
envolvidas; 
(c) Professores aprendizes, que são selecionados pelas IES por 
sorteio ou processo seletivo, desde que tenham suas inscrições 
previamente validadas pelas secretarias de educação às quais estão 
subordinados, estejam em exercício há pelo menos três anos na rede 
pública de educação básica e não possuam a formação legal exigida 
para a sua atuação docente. 
 

Sobre o acesso das IES ao PARFOR, destaca-se que originalmente era prevista 

apenas a participação de instituições públicas de educação superior. Porém, com a edição 

do decreto n. 7.219 (Brasil, 2010a), que em seu artigo 11 mudou a redação do inciso II, 

artigo 9º do decreto n. 6.755 (Brasil, 2009a), abriu--se a possibilidade de instituições de 

qualquer dependência administrativa oferecer turmas no programa. Como resultado, das 52 

novas IES que passaram a receber recursos do PARFOR em 2010, 44% eram particulares; 

contra 37%, federais; e 19%, estaduais. Vale considerar, ainda, na análise desses dados, o 

fato de que as IES particulares tiveram apenas metade do tempo das demais para 

providenciar sua adesão ao programa, uma vez que a nova regra que permitiu sua 

participação passou a vigorar, praticamente, a partir do segundo semestre de 2010. 

Com isso, podemos presumir que a pressão das IES privadas pelo direito à 

oferta de turmas destinadas à qualificação de docentes das redes públicas de educação 

básica parece configurá-las como um grupo de interesse (FREITAS, 2002). Estando esse 

grupo fora da abrangência do programa, ele se organizou para também se beneficiar das 

bolsas para os responsáveis institucionais do PARFOR nas IES e para conquistar prestígio 

institucional por participar de um plano com perspectivas de melhoria da educação básica, 

além da obtenção de recursos financeiros para a manutenção da oferta. 

Os números gerados pelo sistema de gerenciamento do PARFOR (Plataforma 

Freire), no ano de 2013, contabilizavam a matrícula de 62.096 professores aprendizes, 

distribuídos em um total de 5.177 turmas. Seguindo as orientações legais contidas no 

decreto n. 6.755 (Brasil, 2009), quase 74% da oferta total de cursos do PARFOR são 

oferecidos na modalidade presencial, concentrando cerca de 90% de todas as matrículas. A 

modalidade a distância predomina apenas nos cursos de formação continuada (extensão, 

aperfeiçoamento e especialização). 

Além disso, os dados sistematizados na Figura 1 apontam para a prioridade 

dada aos cursos de formação inicial dentro do PARFOR, uma vez que, do total de turmas, 

3.758 são de primeira licenciatura, representando 55% da oferta. No âmbito dos cursos de 

primeira licenciatura, somente cerca de 20% das turmas são oferecidas na modalidade a 

distância, por meio da UAB. Sobre o número de concluintes, até o momento da geração 

desses dados, não haviam sido incluídos registros na Plataforma Freire. 

 

Figura 1 – Oferta de turmas dos cursos do PARFOR em 2013 
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Fonte: Diretoria de Educação Básica/CAPES (Plataforma Freire, 2013). 
Elaboração da autora. 

Assim, identificamos, de um lado, as IES interessadas nos recursos e prestígios 

advindos do programa; e, do outro, os partidos políticos à frente de governos estaduais e 

municipais, na disputa com o governo federal pelo bônus político das ações de formação 

docente. 

O cenário até aqui apresentado possibilita a compreensão de que a instituição 

da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, que 

tem por base o Decreto nº 6.755, de 2009, partiu, entre outros, da constatação da existência 

de um grande número de professores sem a formação adequada para a etapa de ensino em 

que atuam, da apreensão de indicadores estatísticos que evidenciam a insuficiência de 

professores licenciados em algumas áreas, bem como da compreensão da importância da 

formação docente para o necessário avanço da qualidade do ensino no país. 

 

Quadro 1 - Vagas ofertadas pelo Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (2013) por modalidade – presencial e a distância 

 

U.F. Presencial À distância 
   

Acre —- —- 
   

Alagoas —- 13.650 
   

Amapá 2.536 142 
   

Amazonas 9.866 620 
   

Bahia 39.905 13.353 
   

Ceará 6.815 8.531 
   

Distrito Federal —- —- 
   

Espírito Santo 815 1.870 
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Fonte: BRASIL, 2013. 

 

O Quadro 1 evidencia que foram oferecidas mais de 300 mil vagas pelo 

PARFOR somente em 2013; chegamos a um total de 362.471 vagas. Além disso, o Quadro 

1 demonstra, ainda, uma evidente assimetria no número de matrículas no programa nos 

estados da Bahia e do Pará, em relação aos demais estados. Chama ainda a atenção o 

percentual de IES participantes do programa nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul e Minas Gerais, também assimétrico em relação às demais unidades da 

federação. Portanto, o resultado nos indica que há uma falta de equidade na oferta de 

formação dos docentes entre os estados federados. 

Conforme Gatti (2011), as potencialidades do PARFOR são consideradas 

grandes por especialistas que analisaram experiências sob sua égide. Porém, os analistas 

evidenciam problemas de gestão organizacional e financeira no que se refere ao bom 

andamento do programa nas IES, bem como a necessidade de rever aspectos da 

organização curricular adotada, uma vez que esta é baseada em disciplinas tradicionais, 

sem inovação, com estrutura e conteúdos que não se adequam aos propósitos do 

programa, especialmente sendo dirigido a estudantes que já são professores em exercício. 

Constatam que os currículos adotados não favorecem a prática reflexiva e não propiciam 

integração teoria-prática, não consideram as experiências de trabalho dos estudantes, não 

se observou um caráter formador em novas atitudes didáticas, notando-se ausência de um 

plano de estágio que explicite como os professores-estudantes iriam articular teorias e 

   

Goiás 837 6.850 
   

Maranhão 10.333 6.493 
   

Mato Grosso 6.585 4.925 
   

Mato Grosso do Sul 1.050 1.080 
   

Minas Gerais 885 18.249 
   

Pará 36.790 —- 
   

Paraíba 1.735 9.138 
   

Paraná 5.550 4.075 
   

Pernambuco 10.128 9.854 
   

Piauí 12.044 7.885 
   

Rio de Janeiro 4.784 2.432 
   

Rio Grande do Norte 1.895 2.735 
   

Rio Grande do Sul 1.264 2.625 
   

Rondônia 688 410 
   

Roraima 655 35 
   

Santa Catarina 9.096 6.095 
   

São Paulo 3.750 —- 
   

Sergipe —- 8.310 
   

Tocantins 5.615 1.125 
   

Total 173.931 130.712 
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práticas. Apontam o excessivo número de disciplinas relacionadas para um período de dois 

anos a dois anos e meio, em um curso que somente funciona somente em poucos dias da 

semana, à noite e/ou aos sábados, totalizando em média 12 (doze) horas por semana. 

Constatou-se também um excesso de vagas ociosas, com evasões grandes e dificuldades 

diversas com as gestões municipais (SILVA JÚNIOR, 2010; VOSGERAU, 2010; FONSECA, 

2010; CUNHA, 2010). 

Diante do exposto, podemos dizer que o PARFOR embora tenha desenvolvido 

atitudes positivas em suas áreas de atuação, ainda é uma política que se encontra em 

estágio embrionário da efetividade de suas ações e das propostas assinaladas em seu 

conjunto de instrumentos.  

Assim sendo, pelo fato de estar ainda plantando suas raízes no processo 

interferência da realidade educacional brasileira e com base nas análises iniciais da autora, 

que tomou os resultados obtidos nas etapas de pré-inscrição, matrícula, frequência, 

permanência e conclusão de curso pelos alunos no programa, pode-se dizer que há lentidão 

relacionada ao alcance das diretrizes do programa, sugerindo a interpretação de que as 

mesmas se apresentam como normas programáticas, sem eficácia com inibido patrocínio e 

responsabilidades dos participes municipais e estaduais, muitas vezes representados pela 

resistência em desvincular a figura particular, política e individualista e assumir 

compromissos do Estado em uma dimensão coletiva. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise aqui desenvolvida possibilitou evidenciar que o PARFOR integra as 

políticas nacionais de formação e valorização dos professores da educação básica, 

desenvolvidas na última década no Brasil, as quais incidem em um conjunto de ações 

envolvendo a CAPES, bem como todos os estados brasileiros, o Distrito Federal e os mais 

diversos municípios, tendo como pressuposto o regime de colaboração. 

Com base nos pressupostos anteriormente delineados podemos apontar alguns 

aspectos, como por exemplo, que nos municípios inexiste uma política edificada com 

contornos próprios para a formação continuada. 

Assim, as ações do PARFOR não refletem os efeitos desejáveis, parecendo 

muitas vezes, descontextualizadas e focando apenas resultados gerais e genéricos. 

Portanto, no interesse específico desse programa, observa-se que uma política 

não poderá funcionar isoladamente, mas sim, em uma dimensão multidimensional e 

participando de um núcleo de integração municipal, regional e nacional, como previsto no 

Plano de Ações articuladas (PAR), que por sua vez constitui-se num indutor do Plano 

Nacional de desenvolvimento Educacional (PDE). Outro importante foco dessa discussão é 

a posição do professor como verdadeiramente sujeito desse processo. 

Entendemos que a Política Nacional de Formação de Professores em curso no 

Brasil oferece possibilidades de rompimento com estruturas tradicionais de formação, 

encaminhando-se em direção a uma transformação nas ações formativas e, nesse sentido, 

nos aliamos a Gatti (2011) na defesa de que o PARFOR como proposta avança, embora 

aspectos burocráticos e financeiros incluídos na forma de sua realização possam criar 

obstáculos à agilidade de implementação. 
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