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RESUMO:

O presente trabalho apresenta algumas reflexões suscitadas na e da interação com os alunos-professores
do Curso de pedagogia – Parfor do Campus de Arraias – TO. Tais reflexões nortearam uma investigação de
natureza teórico-bibliográfica sobre as políticas de formação docente implementadas no Brasil no final do
século XX e início do século XXI, período marcado por intensa reforma na gestão e organização da
educação no país. O estudo pautou-se na análise dos pressupostos epistemológicos subjacentes ao
arcabouço oficial que norteia os processos de formação inicial e continuada dos professores dos anos
iniciais do ensino fundamental. Nesse sentido, analisamos as propostas de formação de professores,
sobretudo o Plano Nacional de Formação de Professores-PARFOR, sem deixar de observar a correlação de
tais propostas com as orientações tuteladas por organismos multilaterais na disseminação e/ou
consolidação de um novo paradigma para a formação de professores no Brasil.
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ABSTRACT:

This paper presents some issues raised in and interaction with students-teachers of the course Pedagogy –
PARFOR, Campus de Arraias – TO. Such reflections guide investigation theoretical the literature on teacher
education policies implemented in Brazil in the late twentieth and early twenty – first century, a period
marked by intense reform in the management and organization of education in the country. The study was
based on analysis of the epistemological assumptions underlying the official framework that guides the
processes of initial and continuing training of teachers in the early years of elementary school. Accordingly,
we analyzed the proposals for teacher education, particularly the national teacher training-PARFOR, while
observing the correlation of the such proposals with guidelines overseen by multilateral organizations in
the dissemination and / or consolidation of a new paradigm for teacher training in Brazil.
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Introdução

Na área educacional, as décadas finais do século XX foi um período fecundo no tocante à formulação de
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propostas, sobretudo as de reformas relacionadas às demandas do mercado de trabalho e à
descentralização administrativa interna e externa dos estabelecimentos de ensino. As mudanças,
orientadas pelo projeto político neoliberal, são justificadas pela via da ineficiência estatal no atendimento e
na universalização da educação básica e pelas novas demandas econômicas no contexto da reestruturação
produtiva (OLIVEIRA, 2001).

Na visão neoliberal, o problema da educação não é unicamente a política do Estado de administração
burocratizada. Para a política neoliberal, a educação deve ser um instrumento a serviço do mercado na
preparação do indivíduo para o mundo do trabalho. Entretanto, essa profissionalização não se traduz
necessariamente na garantia de mais empregos, mas num estado de empregabilidade. Assim, a educação
adquire uma função que deixa de ser social para adequar-se aos parâmetros mercadológicos. Nesse
contexto, as escolas são encaradas enquanto empresas produtoras de serviços, que atendem não a pais e
alunos, mas a clientes. Nesse aspecto, Oliveira (2001) afirma:

Os anos 1990 foram, assim, marcados por muitas iniciativas em todos os âmbitos da Federação de
reforma dos sistemas públicos de ensino, objetivando o ajuste necessário entre a oferta de mão-de-obra
qualificada e a demanda do mercado de trabalho. Essas mudanças não se limitaram às questões de
conteúdo (do que e como deveria ser ensinado), mas, primordialmente, às políticas que deveriam nortear
a educação, suas formas de financiamento, controle capitalista, de emergência de novos padrões de
produção. (p. 107-108).

Nessa perspectiva, a educação tem se tornado um lócus privilegiado de interferência dessas políticas,
sobretudo pela proximidade do eixo educação, trabalho e economia/mercado. Desse modo, a educação
sofre todas as reorientações políticas para a convergência dos objetivos do capital. Nesse cenário, as
políticas e/ou reformas apresentadas como essencialmente nacionais escondem, na verdade, padrões de
internacionalização sob a chancela de organismos multilaterais, sinalizando em certo grau a primazia das
orientações sócio-políticas e culturais dos Estados de capitalismo avançado sobre as nações do terceiro
mundo.

É importante mencionar que, na década de 1990, as Conferências Internacionais exercem grande
influência para a Educação Básica, sobretudo para os países em desenvolvimento. Esses eventos foram
apoiados, notadamente, por organismos e agências de crédito multilaterais, como Banco Mundial (BM),
Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), entre outros
órgãos ligados à Organização das Nações Unidas (ONU), como o Unicef, a Unesco e a Comissão Econômica
para América Latina e Caribe (Cepal). Contudo, captar a essência de uma política internacional na
educação brasileira implica o embricamento de algumas variáveis, tais como a definição de uma agenda
internacional para a educação, materializada em diversos eventos ao longo dos anos noventa; a retomada
de uma visão que articula educação ao desenvolvimento; e a presença de organizações internacionais no
país voltadas para o desenvolvimento de projetos na área, a exemplo do Unicef e do Banco Mundial
(VIEIRA, 2001; FONSECA, 2008).

Ao se reportar às reformas educacionais da década de 1990, Oliveira (2001, p. 109) afirma que esse
período foi marcado pela tentativa de estender a educação a todos e o combate ao analfabetismo,
contudo, partindo de uma interpretação restritiva de educação básica. Ao lado da necessidade de
universalização do acesso à educação, aliou-se racionalidade técnica para a gestão dos recursos públicos
destinados à área. Essa curiosa combinação alavancou os índices de oferta de serviços do ensino público
de um modo sem precedentes na história do país, porém com o achatamento dos recursos alocados, o que
acabou chamando a atenção para outro eixo que viria a constituir a tônica da discussão sobre a educação
na década: a qualidade.

É nessa conjuntura que a escola passa a ser duramente criticada, sobretudo seus professores pelos maus
resultados. Assim, além da avaliação passar a ser amplamente defendida e utilizada pelo governo como
estratégia de promoção dessa pretensa “qualidade”, a outra estratégia aponta diretamente para os
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professores, repensando a sua formação, considerando-os como os culpados imediatos pelo fracasso
educacional do país. A concepção de formação adotada pelo governo inaugura o modelo de educação por
competência orientada pelos vários organismos externos tais como Banco Mundial e a Cepal no nível local
(América Latina e Caribe), tanto para professores quanto para os alunos. De acordo com essa premissa,
estabelece-se quem tem “competência”, quem aparece entre as primeiras posições no ranking da
educação.

Nessa perspectiva, [...] a avaliação atua como uma pressão modeladora da prática curricular, ligada a
outros agentes, como a política curricular, o tipo de tarefas nas quais se expressa o currículo e o
professorado escolhendo conteúdos ou planejando atividades [...] SACRISTÁN (2000, p. 311). O
paradigma educativo a ser seguido, de acordo com as políticas delineadas nas duas últimas décadas, é o
competitivo em detrimento do emancipatório que muito se discutiu ainda na década de 1970.

A gênese de tais propostas está fortemente atrelada ao novo redirecionamento do papel do Estado, que
trata a educação como uma mercadoria, além de introduzir a competitividade e o individualismo entre
sistemas de ensino, escolas, professores e alunos.

Desse modo, estes passam a ser responsabilizados pelos seus êxitos e fracassos, não mais o Estado. Tal
concepção de educação incide diretamente na figura do professor, defendendo uma ressignificação da
profissão e do saber fazer docente (considerados obsoletos) que merece ser analisada à luz dos
acontecimentos e contextos sócio-político-econômicos mais amplos em que foi produzida.

Formação de Professores na Reforma Educacional do Final do século XX: a experiência do
estágio na modalidade PARFOR.

Nesse novo redirecionamento o Banco Mundial orienta a reforma com investimentos na área educacional
fomentando a capacitação e formação docente, além de atuar em atividades de pesquisa e assistência
técnica aos governos para implementação de reformas. O BM postula que a formação em serviço oferece
maiores resultados do que a formação inicial. Dentro dessa premissa, é preciso melhorar o conhecimento
do professor, mas privilegia-se os processos de formação continuada em detrimento de maiores
investimentos em formação inicial. Assim, a partir de então, surgem as propostas de cursos de
Licenciatura com tempo de duração reduzido, com ênfase no aspecto metodológico/pedagógico da
formação, ou seja, uma vinculação direta com os saberes e prática da sala de aula. Nesse período, há
também a ampla defesa da modalidade de educação à distância tanto para a formação inicial quanto para
a continuada.

As Instituições de Ensino Superior privadas se beneficiam grandemente com essa reorientação na
formação de professores. Embora a LDBEN/96 tenha estabelecido uma prazo de dez anos para o país
resolver a precária formação de seus professores, não se registra iniciativas do MEC até a primeira década
do século XXI. Criada em 2009, a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da
Educação Básica, através do Decreto nº 6. 755 visa a formação inicial e continuada dos profissionais da
rede pública de ensino. O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica-PARFOR
(Portaria nº 9/2009 do MEC), em parceria com secretarias estaduais, municipais e universidades públicas,
prevê atender até 2014 cerca de 600 mil professores da rede pública de ensino que ainda não tem
formação adequada. Embora a iniciativa do MEC constitua-se como um marco para a política de formação
de professores no Brasil, há no nosso entendimento algumas questões que não podem ser submersas na
ampla divulgação e propaganda do PARFOR como a “solução” para o atraso em relação à formação de
professores no país.

Tendo em vista o momento particular em que o PARFOR foi formulado e o ideário subjacente à política
nacional de formação de professores, o presente relato de experiência apresenta as reflexões sobre o
estágio produzidas pela primeira turma do Curso de Pedagogia-PARFOR-UFT, do Campus Universitário de
Arraias – TO. De acordo com Sacristán (2000), o currículo é uma prática e todos que participam dela são
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sujeitos, não objetos, ou seja, são elementos ativos. É nesse sentido que concebemos os profissionais da
escola, sobretudo, os professores, que são os elementos de primeira ordem na concretização do currículo,
como sujeitos que devem lutar pela autonomia da sua práxis.

Os alunos-professores da modalidade PARFOR possuem uma característica muito peculiar, uma vez que
em sua maioria já atuam em sala de aula. Dessa forma, as atividades de estágio correm o risco de se
perder em meio à prática que estes já desenvolvem. Com essa preocupação, o cuidado no planejamento
da disciplina e atividades é essencial, pois esses alunos-professores precisam compreender a sua profissão
para além do mero procedimento metodológico/pedagógico. Torna-se profícuo um estudo inicial das
políticas de educação e de formação docente, para posteriormente complementação com a importância do
estágio mesmo para aqueles que já desempenham papel docente. Nesse sentido, quando questionados
sobre a relevância do estágio na sua formação, os alunos relataram:

O estágio foi muito válido para minha formação. Adquiri conhecimentos e
compreendi a fundamental importância na realização do curso superior, este se
torna um grande suporte na construção do conhecimento crítico do profissional,
também um ponto indispensável para decisão de continuar exercendo ou não a
profissão. (RELATO Nº 1).

Mesmo eu já tendo esta experiência, pois já trabalhei com a educação infantil foi
de grande valia, pois a cada dia aprendemos mais e adquirimos mais experiências
e renovamos nossos conhecimentos. (RELATO Nº 3).

Para mim o estágio foi de grande importância mesmo sendo professora já há
algum tempo percebi que preciso melhorar e o estágio contribuiu para ser um
profissional com mais conhecimento. (RELATO Nº 6).

Pensando em um modo diferente de articular esse componente curricular pode-se romper com a realidade
da maioria dos cursos de licenciatura que apresenta a teoria e prática dissociadas. O estágio não pode ser
visto apenas como a parte prática do curso onde os alunos querem aplicar suas teorias e se frustram
nessas tentativas porque se deparam com uma realidade que merece um tratamento diferente do
planejado. Dentro dessa perspectiva os alunos muitas vezes apenas endossam a reprodução de um
modelo observado. Isso faz com que o estágio se reduza “a observar os professores em aula e imitar esses
modelos, sem proceder a uma análise crítica fundamentada teoricamente e legitimada na realidade social
em que o ensino se processa”. (PIMENTA e LIMA, 2004 p. 36).

Nesses termos, o relato nº 7 sublinha que:

O estágio foi muito bom, apesar de já trabalhar na educação infantil há 8 anos foi
muito proveitoso, fiz o estágio em outra sala, com alunos maiores que os meus,
pude conhecer o trabalho de outra colega e percebi que é muito diferente do meu
trabalho [...]. O estágio é essencial para a formação do professor e é nesse
momento que ele irá encontrar e compreender a teoria e prática, pois devem
andar juntas para uma boa formação de professores e alunos.

Nessa perspectiva, defendemos o estágio como instrumento de pesquisa para dar subsídio às práticas
docentes. Quando trabalhado na perspectiva do ensino com pesquisa, o estágio possibilita a ruptura com a
visão de parte prática dos cursos desconectada da fundamentação teórica que sustenta ação, torna-se
práxis. Esta “prática da pesquisa enriquecida com os instrumentos de coleta de dados (entrevistas,
observações, questionários, história de vida) [...] mostra uma busca de organização e sistematização do
estágio como área de conhecimento.” (PIMENTA e LIMA, 2004 p.77). E realizado como pesquisa, ele
possibilita também a reflexão sobre as práticas pedagógicas.
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O professor precisa antes de tudo, ser capaz de refletir sobre sua atuação no campo educacional e sobre
os problemas que rodeiam esse campo. Nesses termos, o estágio na modalidade PARFOR precisa ter como
meta a formação do profissional reflexivo “reflete sobre sua própria relação com o saber, com as pessoas,
o poder, as instituições, as tecnologias, o tempo que passa, a cooperação, tanto quanto sobre o modo de
superar as limitações ou de tornar seus gestos técnicos mais eficazes.” (PERRENOUD, 1999 p. 11). O
relato nº 2 explicita a esse respeito “O estágio é muito importante para nossa formação. E é uma forma de
avaliar o que aprendemos durante esses anos de formação”. É a reflexão sobre a ação que objetiva ao
professor a leitura de sua prática.

Considerações Finais

Comparando o que preceitua a legislação acerca do estágio, a proposta de formação continuada do
PARFOR, os relatos dos professores revelam o estágio como elemento fundamental para formação
profissional; a necessidade de o professor ser pesquisador de sua prática; a necessidade de articulação
entre teoria prática, a valorização do curso superior.

Ressaltamos a forte influência das politicas de caráter neoliberal interferindo na formação dos profissionais
da educação. Razão pela qual insistimos na necessidade de o professor ser pesquisador e leitor de sua
prática. Nesse sentido os relatos explicitam a necessidade de uma prática pedagógica compreendida como
práxis porque entrelaçada pela reflexão assentada no diálogo acerca do conhecimento que se tem e da
provisoriedade do conhecimento visto que na maioria dos relatos aparece o termo experiência de forma
explicita ou não e reconhecemos o saber da experiência como ponto de partida para ressignificação da
prática pedagógica. Registramos que essa é a marca do PARFOR o fato de os professores que o estão
cursando terem experiência e compreenderem a importância de se estudar os processos educativos, ou
seja, entender e manejar métodos de ensino, avaliar e elaborar e executar planos e projetos, selecionar
conteúdos, avaliar e materiais didáticos.

Esse entendimento corrobora com a visão da pedagogia como campo teórico- investigativo da educação,
do ensino e do trabalho pedagógico que se realiza na práxis social. Reverberamos o reconhecimento da
importância dessa experiência, porém ela não pode efetivar o papel de subsunção do saber teórico pelo
saber fazer docente. Isso nos leva a defender a necessidade de estudo da concepção de formação, de
prática, de teoria, de estágio visando maior e melhor compreensão e envolvimento com a formação bem
como acerca do papel do estagio para formação profissional.

Concluímos nossas considerações pontuando que nossa pretensão é desnudar as nuances ideológicas
presentes em relação ao estágio e contextualizar o caminho para o ensino crítico-participativo tendo a
teoria como expressão da prática.
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