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RESUMO 

No Pará, como no Brasil em geral, há uma necessidade de professores qualificados nas 

diversas áreas e é visível o grande investimento por parte do governo nesse processo de 

formação por todo o país. Contudo, os números relacionados com o abandono têm 

suscitado grandes preocupações das instituições que oferecem tanto cursos presenciais 

como à distância, o que justifica amplamente o estudo desta problemática. Este trabalho 

apresenta os resultados da investigação “Formação Contínua de Professores: Um Estudo 

Sobre o Abandono de Participantes do Plano Nacional de Formação de Professores no 

Interior da Amazónia”, conhecido como PARFOR. O foco deste estudo centra-se, 

assim, na problemática do abandono no Ensino Superior, nomeadamente na formação 

de professores, no Brasil, com especial atenção para as causas e medidas de combate ao 

abandono. Durante o trabalho, e com a finalidade de conhecer o impacto do abandono 

dentro deste plano de formação, foram entrevistados distintos grupos de participantes, a 

saber: coordenadores, formadores e formandos (que permanecem e que abandonaram o 

programa) de uma Instituição de Ensino Superior localizada no interior do Estado do 

Pará, na área pertencente à Amazónia Brasileira. O método escolhido para direcionar 

esta investigação foi o estudo de caso (Yin, 2015) e integra-se numa perspetiva 

interpretativa, baseada na análise de conteúdo (Bardin, 2011). Utilizou-se a pesquisa 

documental e a técnica da entrevista para a recolha dos dados. Os resultados indicam 

que os participantes neste estudo relacionam o abandono da formação com vários 

fatores: pessoais, socioeconómicos, institucionais e geográficos, sendo os mais 

apontados os de ordem pessoal e institucional. O fator geográfico merece aqui destaque, 

dado que o estudo se desenrolou numa região onde as distâncias se evidenciam como 

um fator de visível impacto, que deve ser devidamente ponderado em quaisquer 

programas de formação. Este estudo mostrou, ainda, que o contexto amazónico merece 

um “olhar” diferenciado, pois possui peculiaridades que exigem uma estrutura 

pedagógica distinta, bem como políticas específicas de prevenção do abandono, com 

vista à manutenção dos formandos em sala de aula. 

 

Palavras–chave: Abandono no Ensino Superior; formação de professores; Amazónia. 
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TEACHERS’ CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT: A STUDY ON 

TRAINEES’ ABANDONMENT OF THE NATIONAL TEACHER TRAINING 

PROGRAMME IN THE AMAZON - ABSTRACT 

In Pará as well as in Brazil in general, there is a need for qualified teachers in several 

fields, and there has been a clear effort on the part of the government to invest in teacher 

training throughout the country. However, the abandonment numbers have raised major 

concerns for the institutions which offer both on-site and distance -learning courses, 

which largely explains the need for research on the subject. This thesis presents the 

results of a research programme known as PARFOR on "Teacher Training: A Study of 

the abandonment by trainees of the National Teacher Training Programme in the 

Amazon". It focus on drop-out rates in Higher Education in Brazil, namely as regards 

teacher training. Special emphasis is given to the causes underlying the phenomenon 

and the measures that can be taken to prevent it. Throughout the work, different groups 

of participants of a Higher Education Institution in the State of Pará (an area belonging 

to the Brazilian Amazon) were interviewed, so that the impact of dropping out of the 

Training Plan might be ascertained. Interviewees were coordinators, trainers and 

trainees (who had remained in the programme and who had abandoned it). The method 

chosen to conduct this research was the case study (Yin, 2015), which was integrated 

into an interpretative approach based on content analysis (Bardin, 2011). Documental 

research and interviews were used to collect data. Results indicate that the participants 

in this study identify personal, social and economic, institutional and geographical 

factors as reasons for dropping out of the training programme, the most frequent being 

of a personal and institutional nature. The geographical is especially worth highlighting 

since the study took place in a region where distances have clearly a great impact that 

should be duly considered in any training programme. 

This study also revealed that the Amazon region deserves to be “looked at” in a 

different way, because it has its peculiarities which require a different pedagogical 

structure and specific policies if early leaving is to be prevented and trainees to 

conclude their training. 

 

Keywords: Higher Education Abandonment, teacher training, Amazon. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, no Brasil, tem sido patente a necessidade de formar mais e melhores 

professores. Nesse sentido, o campo da formação de professores apresenta uma relação direta 

com o desenvolvimento educacional, cultural e social neste país, a partir da realização de 

diversos cursos de formação que vêm sendo oferecidos. Em 2009, com o objetivo de colmatar 

a necessidade de formação adequada dos professores, nasceu o Plano Nacional de Formação 

de Professores da Educação Básica – PARFOR, para preencher uma lacuna que ainda se faz 

sentir na educação básica de determinados municípios brasileiros. Este plano inclui vários 

cursos e tem-se destacado pela facilidade de acesso, flexibilidade de estudos e gratuidade da 

oferta, uma vez que é promovido pelo Governo Federal, com apoio dos Estados e Municípios. 

Os cursos do PARFOR, equiparados a licenciaturas, abrangem a formação inicial e 

contínua de professores, integrando-se, especificamente, em três tipologias: 

a) cursos de licenciatura, de formação inicial, dirigidos aos professores que, não tendo 

ainda entrado no nível superior, já trabalham no ensino, ministrando aulas para alunos 

do chamado Nível Fundamental Menor (1º ao 5º ano, na faixa etária de 6 a 10 anos);  

b) cursos de licenciatura de formação contínua, dirigidos a professores que possuem 

apenas bacharelato;  

c) cursos de licenciatura de formação contínua, dirigidos a professores que, possuindo já 

uma formação superior ao nível da licenciatura, pretendam inscrever-se noutra 

licenciatura. Esta tipologia é destinada a professores com uma experiência de docência 

de, pelo menos, três anos, numa área diferente daquela em que foram formados. 

A implantação destes cursos, no Brasil, é ampla. De acordo com dados recentes 

disponíveis no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES –, até 2014, o PARFOR havia já aberto 2458 turmas, em 451 municípios, localizados 

em 24 unidades da federação do país. Nesse período, o PARFOR recebeu professores 

oriundos de 3294 municípios brasileiros. 

Em 2015, 51008 professores da educação básica encontram-se a frequentar os cursos 

do PARFOR, e 12103 professores concluíram já a sua formação.
1
 

Centrando-nos, em particular, no Estado do Pará (Amazónia Brasileira), na região 

Norte do Brasil, verifica-se que ainda há uma grande percentagem de professores que trabalha 

no Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), principalmente no interior do Estado, e que nunca teve 

                                                           
1 Dados retirados de http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor. Acesso em 15 de agosto de 2015. 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor
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a oportunidade de frequentar um curso superior. São professores que, em princípio, têm uma 

perspetiva de progressão financeira e que pretendem ampliar tanto o conhecimento teórico 

como a qualidade da prática docente, desejando discutir ideias e ampliar os seus 

conhecimentos teórico-práticos. Muitos destes professores frequentam ou frequentaram 

cursos do PARFOR. 

Foi, precisamente, no âmbito do PARFOR, e a partir da experiência como docente 

durante três anos, em algumas turmas dos cursos de Pedagogia e de Matemática, que surgiram 

questões intrigantes relativamente à dificuldade dos professores - adultos - no processo de 

formação inicial ou contínua, de permanecerem nos cursos. Com efeito, foi a partir da 

observação direta de uma taxa elevada de abandono nos cursos, bem como da análise concreta 

dos percursos de alguns formandos, que se procedeu a um levantamento das razões do 

abandono por parte desses professores, nos referidos cursos de formação. 

Procurar compreender este fenómeno é particularmente relevante, porquanto, no Pará, 

como no Brasil em geral, há uma necessidade de professores qualificados em diversas áreas, 

além de ser visível o grande investimento por parte do governo nesse processo de formação, 

em todo o Brasil. 

Foi neste contexto de observação direta e de ligação à prática profissional que surgiu e 

se desenvolveu a pesquisa que agora se apresenta, intitulada “Formação Contínua de 

Professores: um estudo sobre o abandono por participantes do Plano Nacional de Formação 

de Professores no interior da Amazónia”. Este trabalho nasceu, precisamente, do diagnóstico 

efetuado, enquadrado em toda esta problemática, e tem como grandes finalidades ajudar na 

sua clarificação e permitir avanços na resolução do problema do abandono na formação de 

professores, contribuindo, em última análise, para a melhoria da Educação no Brasil. 

O estudo foi realizado no âmbito dos cursos oferecidos por um Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Norte do país, no Estado do Pará, e assentou numa 

abordagem de investigação qualitativa que fez uso de técnicas como recolha e análise 

documental e entrevistas realizadas aos principais atores, a saber: Coordenação Geral do 

PARFOR; Coordenação de Área; Coordenações de Cursos; Formadores; Formandos que 

continuaram o percurso formativo e Formandos que abandonaram a formação. Pretendeu-se 

compreender esta problemática, focando a análise em documentos e nas perspetivas de atores 

centrais, em especial, nos professores do ensino básico, procurando saber quem são, de onde 

vêm, o que fazem, por que iniciaram os cursos, e quais as razões que os levaram a escolher 

um curso de formação e a abandoná-lo a meio do percurso ou, ao contrário, a permanecer 

nele. 

 O desenvolvimento do processo de pesquisa deu origem à tese e às suas diferentes 

fases, conforme sintetizado no quadro que se segue. 
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Quadro 1 - Síntese das fases e produção escrita da pesquisa 

Tempo Fases/ações Produção escrita 

Julho a dezembro de 

2012 

Definição inicial do tema/problema, 

objetivos, questões e metodologia. 

Leituras teóricas sobre o objeto 

pesquisado. 

Pesquisa documental na secretaria do 

PARFOR para conhecimento do campo 

de pesquisa: número de abandonos, de 

formandos permanentes, os cursos 

onde houve o maior número de 

abandonos. 

Aplicação de pré-testes com a 

finalidade de testar os guiões e adaptá-

los, de acordo com a necessidade. 

Proposta de projeto de 

investigação. 

Esboço de guiões para aplicação 

em pré-testes. 

Janeiro a junho de 2013 Leituras teóricas sobre o tema 

investigado. 

Elaboração do projeto de 

pesquisa. 

Publicação de Artigo na Revista 

Portuguesa de Pedagogia sobre 

formação de professores. 

 

Julho a dezembro de 

2013 

 

 

Leituras teóricas sobre o tema 

investigado. 

Defesa de qualificação (Julho). 

Recolha documental para levantamento 

dos dados necessários sobre o número 

de formandos, planos de cursos, entre 

outros. 

Entrevistas com a coordenação geral do 

programa PARFOR, coordenação local 

responsável por todos os cursos do 

Instituto estudado e coordenações de 

cada curso sobre o tema investigado. 

Conclusão do projeto de 

pesquisa. 

Elaboração dos guiões das 

entrevistas a serem aplicadas aos 

professores/formadores, 

coordenações (geral, local e de 

cursos) e formandos sobre o tema 

pesquisado. 

Primeiros esboços da escrita da 

tese 

Janeiro a junho de 2014 Entrevistas a formandos e 

professores/formadores em três cursos 

do PARFOR. 

Leituras teóricas sobre o tema 

investigado. 

Apresentação oral de dois 

trabalhos: comunicação no II 

Congresso Nacional de Formação 

de Professores; e um Relato de 

Pesquisa no XII Congresso 

Estadual Paulista sobre Formação 

de Educadores. 

Julho a dezembro de 

2014 

Entrevistas aos formandos que 

abandonaram a formação, aos que 

continuaram o processo formativo e 

aos professores/formadores. 

Continuação da construção do 

enquadramento teórico. 

Transcrição e primeiras análises 

das entrevistas realizadas. 

Escrita da tese. 

Janeiro a agosto de 2015 Análise e interpretação dos dados. 

Conclusões.  

Escrita da tese.  

Agosto de 2015  Publicação do Artigo: 

“A importância da investigação 

qualitativa no processo de 

formação continuada de 

professores: subsídios ao 

exercício da docência”, na 

Revista Fundamentos. 
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Esta tese encontra-se dividida em oito capítulos.  

No capítulo 1 – A construção do problema de pesquisa – começa-se por 

contextualizar, definir e justificar o problema de investigação, indicando, igualmente, as 

limitações do estudo e os seus objetivos. 

No capítulo 2 – A educação Permanente e a Educação de Adultos – e porque se 

considera que o PARFOR faz parte do vasto e complexo campo da educação e formação de 

adultos, destaca-se a problemática da educação e formação de adultos, desde o seu 

aparecimento, até ao seu desenvolvimento e aos seus diversos tipos e práticas no contexto 

mundial. 

No capítulo 3 – Formação de Professores: um campo diversificado e complexo –

aborda-se a formação inicial e contínua de professores. Este capítulo é importante para a 

compreensão das políticas de formação de professores no Brasil (tratadas no capítulo 

seguinte), no que respeita ao seu âmbito profissional e académico e, também, para o 

conhecimento mais aprofundado dos paradigmas por que se rege a legislação brasileira sobre 

esta questão. Por isso, este capítulo propõe-se a fazer uma análise, a partir dos conceitos de 

formação, formação de professores, formação inicial, formação contínua e formação em 

serviço, tendo como objeto de estudo os formandos alvo desta pesquisa. 

No capítulo 4 – O Panorama da Formação Docente no Brasil – destaca-se a procura no 

âmbito da formação, focando, em particular, o PARFOR por estar no centro da investigação. 

Para além disso, aborda-se a consolidação da política de formação de professores no país 

estudado e, particularmente, os desafios e perspetivas do PARFOR na Amazónia Brasileira. 

O capítulo 5 – A problemática do abandono na formação de professores – é dedicado a 

outra temática teórica que fundamenta a presente pesquisa: a problemática do abandono 

escolar na formação de professores. Tenta-se, aqui, explicar a realidade nacional 

relativamente a este aspeto, tentando mostrar de que forma os estudiosos deste assunto têm 

percebido esta questão, e realizando uma análise sobre os indicadores e as possíveis causas do 

abandono da formação, recorrendo, para tal, às teorias sobre insucesso e abandono escolar. 

O capítulo 6 – Percursos metodológicos – evidencia o percurso seguido ao longo da 

investigação, apresentando-se as decisões relativas à perspetiva da pesquisa, ao tipo de 

estudo, seleção dos participantes, descrição e justificação das técnicas de recolha e análise de 

dados. 

No capítulo 7 – Apresentação e discussão dos resultados – são apresentados e 

discutidos os resultados da pesquisa, procurando-se interpretá-los à luz dos contextos onde 
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decorreu, bem como dar resposta à questão inicial: quais foram, na perspetiva dos 

participantes desta investigação, os principais fatores que estiveram na base do abandono da 

formação e, pelo contrário, quais os que contribuíram para que os formandos continuassem o 

percurso formativo; mostra-se, também, a visão de coordenadores e formadores sobre o tema 

em análise. 

Por fim, o capítulo 8 – Visões cruzadas – apresenta uma análise com base no 

cruzamento das dimensões referentes ao abandono e suas categorias e demonstra as questões 

paralelas e suas categorias, de acordo com todos os entrevistados, procurando tendências, 

semelhanças e diferenças entre tipos de entrevistados, o que é de grande relevância para 

ampliar a visão a respeito das medidas efetivas que devem ser tomadas para prevenir futuros 

abandonos. No final do capítulo, são apresentadas as conclusões a que se chegou após a 

investigação. 
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CAPÍTULO 1 - A CONSTRUÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Este capítulo aborda o problema de pesquisa, nomeadamente a sua génese, o seu contexto, a 

forma como se chegou até à sua definição e os objetivos determinados para se compreender 

com mais exatidão o objeto de pesquisa. 

São diversos os motivos que levam a uma investigação. A maior parte dos estudos de 

investigação têm origem em teorias e áreas problemáticas em desenvolvimento, associadas às 

experiências ou preferências dos investigadores. No campo da educação, particularmente, há 

situações que podem marcar a vida de um professor. O presente estudo corresponde a esta 

situação e teve a sua génese na vivência profissional da autora, enquadrando-se numa área em 

que existe uma linha de investigação em Educação e Formação de Adultos a decorrer no 

Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD), Portugal.  

No Brasil, existe uma variedade de cursos oferecidos pelo Governo Federal, dirigidos 

aos professores que precisam de formação superior adequada às atividades que já exercem na 

sala de aula. Porém, apesar de não haver qualquer custo associado à frequência destes cursos, 

e de os interessados terem direito a material didático, em alguns casos, até mesmo a auxílio 

financeiro, o abandono por parte destes professores tem ocorrido em larga escala, no decorrer 

da formação.  

A presente pesquisa analisou a situação de abandono da formação por parte de 

professores do PARFOR – Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, 

criado pelo Governo Federal através do Decreto nº 6.755, de 29 de Janeiro de 2009. O 

objetivo anunciado pelo governo ao criar este programa era o de melhorar a qualidade da 

educação pública no Brasil, por meio da oferta de cursos de formação inicial e continuada aos 

professores em exercício profissional sem a formação adequada para o exercício da profissão 

docente, de acordo com o que refere a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – Lei 

9394/96.  

Os critérios de participação dos professores no PARFOR são três, de acordo com a sua 

formação e/ou experiência: professores que lecionam, mas que ainda não têm formação 

superior (primeira licenciatura); professores já licenciados, mas a lecionar numa área diferente 

da da formação inicial (segunda licenciatura); bacharéis sem licenciatura, que necessitam de 

estudos complementares habilitando-os ao exercício do magistério. 

Para participar do PARFOR, é necessário proceder-se à inscrição nos cursos 

disponibilizados, a partir da Plataforma Freire – um sistema informatizado, criado pelo 
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Ministério da Educação, que cadastra, de igual modo, o currículo do professor concorrente. A 

partir da pré-inscrição dos professores e da disponibilidade de oferta de vagas nas Instituições 

de Ensino Superior, as secretarias estaduais e municipais de Educação organizam as novas 

turmas (Dec. nº 6755/ 2009 de 29 de janeiro).  

Quanto às ofertas de vagas disponibilizadas pelas Instituições, o Decreto nº 6.755, de 

29 de janeiro de 2009, que institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, destaca que, no Artigo 7º, o “atendimento à necessidade por 

formação inicial de profissionais do magistério dar-se-á pela ampliação das matrículas 

oferecidas em cursos de licenciatura e pedagogia pelas instituições públicas de educação 

superior”. Para além disso, os formandos escolhidos aproveitarão a capacidade instalada em 

cursos de licenciatura e de pedagogia das instituições que aderirem ao plano e o atendimento 

regular da procura futura. A oferta de cursos dar-se-á nas modalidades presencial e à distância 

(ibid).  

Na Instituição estudada, um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Norte do Brasil, a modalidade mais adequada ao contexto dos formandos foi o ensino à 

distância. Nessa modalidade, uma parte dos estudos incluía aulas presenciais e, na outra parte, 

os formandos teriam que desenvolver atividades nos locais de residência e enviar os 

resultados aos professores formadores, através de correio eletrónico. 

Neste contexto específico de formação de professores, importa referir uma experiência 

profissional vivida pela autora do presente estudo que teve lugar em 2010, quando foi 

convidada por um coordenador do PARFOR a lecionar na cidade de Tucuruí, no Sudeste do 

Estado do Pará. A turma de Pedagogia teve uma assiduidade de quase 100% na primeira aula 

(38 dos 40 formandos inscritos), contrariando a informação veiculada por outros 

professores/formadores, que dava conta de um elevado número de ausências em várias 

turmas.  

A este convite seguiu-se um segundo, desta vez para lecionar na cidade de Muaná 

(Oeste do Estado do Pará). Contrariamente ao que tinha sucedido em Tucuruí, a aula, que 

deveria começar às 7h, apenas teve lugar às 8h15, e, apenas, com 9 formandos presentes dos 

38 que constavam na lista de frequência. Questionados acerca deste facto, os formandos 

responderam: “Professora, a senhora teve sorte, pode começar porque já estamos quase 

todos. Somos 14 formandos e quando nos formarmos não seremos nem 10. Hoje vieram 

muitos”. 
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No decorrer das aulas (a estadia naquela pequena cidade amazónica, distante, acessível 

só por barco, durou dez dias), alguns formandos explicaram alguns dos motivos da desistência 

e, antes de partir, a professora tentou motivar os que permaneceram a não desistirem.  

Em 2011 e 2012, a investigadora trabalhou noutras cidades, como Goianésia do Pará e 

Novo Repartimento, tendo percebido que, também ali, se colocava a questão da falta de 

assiduidade por parte de muitos formandos. O que fez com que se debruçasse sobre a questão 

do insucesso e abandono nas turmas do PARFOR em Tucuruí, local da sua residência, para 

tentar perceber se o problema existia e qual a sua dimensão. Verificou, então, que a situação 

era bem mais séria do que imaginava. 

As observações realizadas indiciavam que o abandono se agravava em vários locais, 

não obstante as condições para a frequência dos cursos serem aparentemente vantajosas, 

como foi atrás referido. Em Pacajá (um polo do PARFOR de Tucuruí), por exemplo, havia 

cursos frequentados, regularmente, apenas por oito formandos. 

À medida que este campo experiencial avançava, muitas questões iam surgindo, 

entrecruzando-se e indiciando a necessidade de uma investigação séria: que razões levam os 

formandos a abandonar uma formação deste tipo? Não será a gratuitidade um fator 

preponderante para a não desistência, sobretudo após um período longo sem condições para 

estudar, aprofundar ou atualizar conhecimentos? Que planos têm os que continuam a 

formação? E os que desistem? Que fatores pesam no momento de abandonar os cursos? O que 

pensam os professores e as coordenações dos cursos? São as perspetivas dos diferentes atores 

idênticas ou distintas?   

Diante deste conjunto de questões e reflexões, ainda em amálgama e sem qualquer 

tipo de sistematização, tornou-se clara a necessidade de se compreender, de forma mais 

profunda e sistemática, o fenómeno do abandono académico, a sua explicação e as causas que 

lhe estão subjacentes, para, assim, se traçar um panorama das possíveis estratégias suscetíveis 

de, pelo menos, amenizar este quadro. 

A partir da observação direta e indireta da elevada taxa de abandono nos cursos e da 

observação direta dos percursos de alguns formandos, deu-se início a um levantamento das 

razões do abandono por parte dos professores desses cursos de formação. De facto, no último 

Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos, da UNESCO afirma-se que “no 

Brasil, a qualidade da educação obtida é deficiente e as taxas de abandono são altas” 

(UNESCO, 2015, 28), o que confirma as perceções iniciais da investigadora. 
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Desde logo, tornou-se evidente que procurar compreender este fenómeno se revestiria 

de particular relevância, uma vez que os índices existentes são motivados por questões que, se 

analisadas e discutidas por todos os envolvidos no processo, poderão diminuir o abandono; 

por outro lado, havendo professores que prossigam a formação até ao fim, beneficiarão, com 

isso, os seus alunos, traduzindo-se na consequente melhoria da qualidade da educação 

oferecida.  

Para além destas observações, constatou-se que as mesmas se enquadravam numa 

linha de pesquisa sobre Educação e Formação de Adultos, na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, em Portugal. Esta instituição tem desenvolvido estudos sobre 

formadores de adultos e formandos adultos, em distintos graus de ensino – desde o ensino 

básico até ao Ensino Superior, passando pelo ensino profissional – e distintas tipologias e 

qualificações profissionais (Loureiro, 2008, 2010, 2013; Loureiro, Costa e Caria, 2011, entre 

outros). A linha de investigação seguida nesta universidade foi um dos pilares, entre outros, 

do suporte teórico das questões e reflexões da pesquisa, juntamente com o trabalho de 

investigadores de outras instituições, como Formosinho, Machado e Mesquita (2014, 2015), 

no âmbito da formação de professores. 

A investigação desenhada inseriu-se nas problemáticas do Ensino Superior, da 

formação profissional de professores, por um lado, e na educação permanente e formação de 

adultos (Loureiro, 2009) por outro, e cruza-se, ainda, com a problemática do abandono 

escolar, concretamente, o abandono escolar no Ensino Superior na formação de professores, 

mais à frente designado por “abandono académico”, terminologia adotada do Sistema 

Educativo brasileiro.  

Esta investigação pretende, portanto, entender os motivos reais do abandono da 

formação profissional na Amazónia, visto ser este um problema de ordem social, política e 

económica que afeta não apenas o Estado do Pará ou a Amazónia, mas todo o Brasil e, 

certamente, outros países.  

Cada época, cada pessoa e cada conceito, formados ou em formação, podem 

representar uma visão diferenciada a respeito do abandono da formação. Urge, assim, estudar 

o fenómeno, que é representativo das consequências próprias da crise que o sistema de ensino 

tem atravessado, nos últimos anos. É preciso que os cursos sejam menos uma imposição e 

mais uma oportunidade de escolha à disposição dos formandos, de acordo com as suas 

aptidões.  
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É um facto que os formandos que optaram por abandonar a formação não tiveram em 

conta as palavras de Freire (1989), quando refere que, no processo educativo, uma das 

questões fundamentais é a clareza a favor de quem e do quê, logo contra quem e contra o quê, 

fazemos a educação. Na opinião deste autor, “quanto mais ganhamos esta clareza através da 

prática, tanto mais percebemos a impossibilidade de separar o inseparável: a educação da 

política” (1989, p.15). 

No momento político-social em que a hegemonia do projeto neoliberal é evidente, 

com consequências sérias para a educação, questões de fundo como: “Por que desistir de uma 

formação?”; “Como resolver problemas causadores do abandono?”; “Quem perde e o que se 

perde ao abandonar uma formação?” não podem ser postas de lado no momento de abordar a 

questão da formação. É, portanto, dever de cada educador despertar a cidadania nos 

indivíduos, porque, só assim, se constrói a base da democracia social. 

Abandonar um curso é não exercer um direito que foi conferido. É sair de um cenário 

que poderia trazer mudanças de cunho social, político, cultural e cognitivo. Então, mais 

urgente se torna tentar perceber por que motivo esse abandono acontece. Trata-se de fatores 

que precisam de receber atenção por parte das autoridades competentes, para que esta situação 

seja amenizada ou extirpada, uma vez que há muitos estudantes carenciados de uma educação 

de qualidade e que, paralelamente, diversos professores continuam sem a formação adequada 

para promover esta educação. 

Convém, no entanto, referir que os sistemas de formação nem sempre têm sido os 

mais adequados, não obstante algumas reformas que, por vezes, têm tido lugar. 

É, então, legítimo perguntar: será este um problema de identidade profissional 

docente? Quantos professores se têm questionado a respeito da sua prática? Crê-se que 

poucos. A preocupação de muitos fica-se por cumprir os conteúdos programáticos e resolver 

os problemas próprios do quotidiano escolar. 

A autocrítica tem estado um pouco distante de muitos desses formandos. Muitos só 

estão preocupados em receber uma certificação; é preciso, portanto, que sejam despertados 

para a descoberta das suas identidades, uma questão que não é apenas dos formandos, mas 

também do sistema e dos formadores, uma vez que nem sempre as instituições formadoras se 

preocupam com a qualidade da formação, nem tão pouco com a história de vida que estes 

professores trazem ao chegarem às Instituições Superiores de Ensino. 

Os formandos esperam o dia em que teoria e prática farão parte das suas realidades. 

Entretanto, há projetos que podem ser realizados, para que tudo isso se concretize, mas é 
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preciso vontade por parte de quem lidera e exigência da parte de quem recebe o ensino. A 

melhor saída para toda esta problemática pode ser a aposta na prevenção, através da criação 

de uma base que motive os professores a frequentarem e concluírem os seus cursos de 

formação e a permanecerem nas escolas onde trabalham. 

 Como já foi referido, procurou-se, nesta pesquisa, realizar um trabalho que 

contribuísse para a compreensão do fenómeno do abandono dos cursos do PARFOR, tentando 

identificar as causas a partir das perspetivas dos professores (formandos de graduação), 

formadores (docentes que trabalham nos cursos de formação) e gestores do PARFOR 

(coordenador geral, de área e de cursos) acerca deste problema, e conduzisse, 

simultaneamente, a uma reflexão mais aprofundada, por parte destes atores, sobre o que e 

como fazer para que as nefastas consequências do abandono não se façam sentir com tanta 

intensidade nestes cursos de formação. 

Trata-se, pois, de uma investigação que procurou compreender o programa PARFOR e 

as expectativas de quem dele faz parte, procurando-se, assim, perceber quais as necessidades, 

interesses e anseios dos formandos matriculados em cursos onde, especificamente, existem 

índices mais elevados de abandono. Neste contexto, salientamos a investigação feita nos 

municípios de Pacajá (Norte do Brasil, Oeste do Estado do Pará) e Tucuruí (também na 

Região Norte do Brasil, Sudeste do Pará) ambos no coração da Amazónia Legal, nos cursos 

de Biologia, Física e Informática. Para tal, além da revisão de literatura, procurámos conhecer 

as perspetivas de atores diretamente implicados, nomeadamente: coordenadores (em vários 

níveis), professores e formandos (que abandonaram e que permaneceram nos cursos), 

conforme já mencionado. 

É fundamental entender o porquê de tanto abandono entre professores, na sua maioria, 

sem formação académica superior e tão dela necessitados, quer por razões de natureza 

didática – qualificar as aulas na educação básica – quer para cumprir uma meta do governo 

em obediência à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB – de 1996, que 

define, no seu Art.º 62, que a “formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á a 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação”. 

A LDB determinou um prazo de dez anos (que terminou em 2006) para o 

cumprimento da meta de resolver a necessidade de qualificação docente; contudo, em 2013, 

oito anos volvidos, o Brasil evidenciava, ainda, um quadro deficitário em que cerca de 25% 

dos docentes apenas possuíam, no máximo, o ensino médio ou magistério, de acordo com o 
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Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2013 (Movimento Todos pela Educação, 2014). 

Esta constatação torna ainda mais pertinente que se tente compreender a razão de professores 

com necessidade de formação superior para desenvolver as suas funções docentes 

abandonarem a formação. 

Poder-se-á aventar várias causas para explicar o problema. Com base na experiência e 

observação pessoal, antes da revisão da literatura, é possível elencar, nesta fase, e ainda sem a 

preocupação de sistematização, um conjunto de possíveis fatores justificativos dos elevados 

índices de abandono no PARFOR.  

Um dos fatores pode ter a ver com as dificuldades de aprendizagem decorrentes do 

baixo nível da formação anterior. Grande parte dos professores em formação concluiu o 

ensino fundamental e o médio por meio do Sistema Modular de Ensino (SOME); dito de 

outro modo, não estudaram de forma integral, mas por módulos, com a duração de 15 dias, 

durante os quais estudavam todo o conteúdo de uma disciplina, que, noutras situações, seria 

lecionado durante um ano letivo.  

Um outro fator é a falta de acesso a fontes importantes de pesquisa (livros, internet, 

revistas especializadas, entre outros), na medida em que muitos desses professores moram em 

áreas de difícil acesso. Na região Norte, por exemplo, há vários locais onde as redes de 

comunicação móveis não têm cobertura ou não há energia elétrica, para além de muitas 

localidades não disporem de serviços de correios. 

A falta de hábitos de leitura pode, igualmente, estar na base deste problema.  

Ler, interpretar, argumentar e produzir constituem ocupações nem sempre bem 

aceitas entre a classe académica, pelo fato de exigir algo que deixou de ser cobrado 

nos ensinos fundamental e médio e determinadas vezes por não haver o incentivo 

necessário para que tais formandos produzam e leiam com qualidade textos 

variados. Além de todos estes fatores, nota-se também a ausência da didática 

adequada durante a exposição das aulas de várias disciplinas, dentre elas Língua 

Portuguesa, a qual é fundamental para o desenvolvimento oral e escrito em 

qualquer situação de comunicação. (Neves, 2012, p.1). 

Outro fator que pode interferir na formação e causar o abandono pode ser a idade, já 

que alguns professores têm mais de 50 anos e estão, agora, a voltar aos bancos da escola, o 

que faz com muitos deles considerem os assuntos abordados cansativos e difíceis, do ponto de 

vista cognitivo. 
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Além destes, existem, certamente, outros fatores passíveis de serem enumerados, 

sempre na perspetiva de um contributo para a resolução do problema do abandono na 

formação dos professores. Este estudo propõe-se analisar, na medida do possível, todos estes 

fatores de forma a chegar à origem do problema e a poder fazer um retrato claro do estado da 

formação dos professores, nomeadamente, numa determinada instituição e região do Brasil. 

O abandono da formação em causa é preocupante e prejudicial à sociedade de forma 

geral, pois envolve cidadãos em processo de formação que precisam dos cursos de 

Licenciatura para continuar a lecionar aulas para os chamados Ensino Fundamental Maior (6º 

ao 9º ano) e Ensino Médio (1º ao 3º ano). Não é possível termos uma sociedade bem 

estruturada, se os educadores não evoluírem na sua formação; nenhum educador será bem-

sucedido na sua prática se não se atualizar, não fizer leituras, não planear a sua atividade, e 

não discutir com os seus pares assuntos de interesse para a sua vida profissional.  

Sem formação, a prática docente estará certamente comprometida. E foi a pensar em 

todas estas questões que se partiu para a investigação que aqui se apresenta. Este trabalho 

resulta, assim, de um problema real vivenciado pela sua autora, enquanto docente no 

PARFOR. Procura-se abordar uma temática que deve ser alvo da maior atenção por parte dos 

brasileiros e que é pertinente, dado que não abundam os estudos relativos ao abandono da 

formação de professores no Brasil. Os resultados deste trabalho procuram, pois, engrandecer 

o conhecimento científico e apontar diretivas que possam marcar a diferença neste campo.  

A pertinência deste tema é do interesse de toda a sociedade, que é, em última 

instância, a maior interessada em resolver o problema da formação dos professores, no 

contexto de um país onde, hoje em dia, 25% dos professores não detêm a formação exigida 

para exercerem a sua profissão ao nível da educação básica. O estudo deste fenómeno é, 

assim, absolutamente necessário, tendo em atenção as consequências nefastas que dele podem 

advir para toda a sociedade.  

O problema não é só académico, mas profissional, político e social, pois o que está em 

questão ultrapassa a formação de professores e estende-se, também, à formação de cidadãos, 

os quais estão sob a responsabilidade desses mesmos professores. Afinal, se o professor está a 

abandonar a sua formação, que exemplo dará àqueles que estão a ser educados por ele? Ao 

tomar esta iniciativa, o professor, em certos casos, pode ferir até mesmo o princípio da 

alteridade, uma vez que pensa apenas em si, esquecendo-se que a não permanência na 

formação trará consequências prejudiciais a outros atores. 
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Com esta investigação espera-se, sobretudo, contribuir ativamente para a definição de 

medidas que combatam o abandono da formação. Trata-se de uma oportunidade de rever e 

analisar o que a formação em causa tem representado para os formandos/professores e demais 

atores, nomeadamente coordenadores e formadores que trabalharam no âmbito do PARFOR. 

Assim, partiu-se da seguinte pergunta de investigação: 

Que razões levaram os formandos do PARFOR a abandonar a formação? 

A pesquisa teve como finalidade conhecer melhor o contexto de formação de 

professores nesta parte da AMAZÓNIA Legal – Norte do Brasil, tendo como principal 

objetivo estudar a questão do abandono, por parte dos professores, dos cursos de formação 

incluídos no Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, no Estado do 

Pará. 

Um outro objetivo importante é encontrar bases para delinear estratégias que possam 

amenizar o índice de abandono da Formação académica docente, no Brasil, na região onde se 

desenvolveu o estudo. 

Como sub-questões de investigação, que ajudam a atingir os objetivos definidos, 

destacam-se as seguintes: 

 Que razões levaram os formandos que permanecem no processo formativo a escolher 

o PARFOR como Plano de Formação? 

 Quais as perspetivas dos formandos que permanecem no processo formativo sobre o 

abandono da formação no PARFOR (se o percebem e a que causas o atribuem)? 

 Na perspetiva dos formandos que permanecem no processo formativo, que medidas de 

combate ao abandono poderiam ser adotadas? 

 Quais os principais problemas encontrados no PARFOR, na perspetiva dos formandos 

que permanecem no processo formativo?  

  Que razões levaram os formandos que abandonaram o processo formativo a escolher 

o PARFOR como Plano de Formação? 

 Quais as perspetivas dos formandos que abandonaram o processo formativo sobre o 

abandono da formação no PARFOR (se o percebem e a que causas o atribuem)? 

 Na perspetiva dos formandos que abandonaram o processo formativo, que medidas de 

combate ao abandono poderiam ser adotadas? 

 Quais os principais problemas encontrados no PARFOR, na perspetiva dos formandos 

que abandonaram o processo formativo?  
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 Quais as principais questões levantadas pelos professores formadores sobre o 

PARFOR? 

 Quais as perspetivas dos professores formadores sobre o abandono da formação no 

PARFOR (se o percebem e a que causas o atribuem)? 

 Na perspetiva dos professores formadores, que medidas de combate ao abandono 

poderiam ser adotadas?  

 Quais os principais problemas encontrados no PARFOR, na perspetiva dos professores 

formadores?  

 Quais as principais questões levantadas pelos gestores sobre o PARFOR? 

 Quais as perspetivas dos gestores sobre o abandono da formação no PARFOR (se o 

percebem e a que causas o atribuem)? 

 Na perspetiva dos gestores, que medidas de combate ao abandono poderiam ser 

adotadas?  

 Quais os principais problemas encontrados no PARFOR, na perspetiva dos gestores?  

Como se pode verificar, são muitas as questões a necessitarem de clarificação e que 

levaram à presente investigação. 
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CAPÍTULO 2 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E EDUCAÇÃO DE ADULTOS 

A educação permanente e a educação de adultos têm sido temas muito discutidos nas últimas 

décadas, na América e na Europa, e em muitas das regiões onde é patente uma preocupação 

com o desenvolvimento humano. A repercussão dessas temáticas deve-se a dois factos 

essenciais: ao entendimento, no decorrer dos anos, da real importância da educação 

permanente sob um prisma holístico, na medida em que é transversal a toda a vida do 

indivíduo; e à noção de educação de adultos, como parte integrante da educação permanente 

no âmbito teórico, empírico e socioeducativo. 

Antes de prosseguir, é importante lembrar que, embora os conceitos tenham aspetos 

em comum, e, por vezes, se confundam, a educação permanente difere da educação de 

adultos, dado que a primeira representa um processo que abrange toda a vida do indivíduo, 

em todas as suas fases, e a segunda refere-se apenas a uma das etapas de formação do ser 

humano. 

Desta forma, este capítulo do trabalho decorre da necessidade de se compreender, de 

forma aprofundada, tanto a educação permanente como a educação de adultos, dado que a 

formação de professores realizada no PARFOR se enquadra num dos tipos de educação de 

adultos, sendo também educação permanente. Para isso, traçar-se-á o caminho que permeia 

desde os fundamentos da educação permanente até à educação contínua de adultos. 

Este capítulo destaca, num primeiro momento, o processo de educação permanente, 

passando depois, num segundo momento, a desenvolver a educação permanente e a educação 

de adultos sob um prisma epistemológico e socioeducativo, abordando ainda os tipos e 

práticas da educação de adultos. 

Com a discussão deste tema, espera-se contribuir para a promoção de outros debates 

em que novas ideias se difundam e se firmem como motores da reflexão que se faz necessária 

no cenário mundial, no que respeita ao mundo do trabalho, da formação e do quotidiano das 

relações sociais. 

 

2.1. Sobre a educação permanente 

Falar em educação permanente é falar num círculo de constantes modificações. A educação 

permanente tem sido alvo de destaque, principalmente a partir da década de setenta do século 

XX. 
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Na ótica de corroboração de todo o conceito, aquando do aparecimento do conceito de 

educação permanente, em 1972, foi consensual que a UNESCO abrangesse a educação 

permanente, valorizando o significado do termo de forma geral. A expressão só ganhou 

notoriedade (no âmbito formal) em 1976, coincidindo com uma publicação da UNESCO 

acerca da educação. Importa salientar que muitos autores contribuíram para que a execução 

desta ideia se tornasse algo sólido. Um desses autores é Dave (1979) que destaca, nas suas 

pesquisas, os fundamentos da educação permanente. De acordo com os seus estudos, são três 

os campos de ação que fundamentam a educação permanente: 

● Razões epistemológicas: o conhecimento é constante, portanto, ele evolui, o que 

permite deduzir que a vida é uma eterna aprendizagem; 

● Razões tecnológicas e laborais: nunca se precisou e se fez tanto uso da tecnologia 

como nos últimos anos, em especial no mundo do trabalho, e, se há a necessidade do apoio da 

tecnologia, isto significa uma evolução, a qual trará como consequência a exigência de 

formação constante, devido à necessidade de qualificação. 

● Razões culturais: a cultura, pelo fato de ser transmitida em várias gerações, alcança 

um largo espaço em toda a vida do ser humano. 

Pode-se perceber, então, que é a união de todos os campos de fundamentação da 

educação permanente que contribuirá para uma compreensão mais ampla do que vem a ser e 

como está a apresentar-se a educação de adultos em qualquer âmbito de estudo. 

Como destaca Requejo (2005), pode retomar-se a história e perceber que o ser 

humano, desde os seus primórdios, já passava por transformações, uma vez que o mundo e as 

pessoas mudam, logo, o conhecimento também se modifica. Isto permite-nos afirmar que, de 

certa forma, a educação permanente sempre existiu, pois representa o acompanhamento das 

mudanças pelas quais o indivíduo passa. Requejo (2005, p.15) esclarece que é indiscutível a 

necessidade que o ser humano tem de passar por transformações: 

 

A sua própria condição biológica e social obriga-o a viver numa dialética entre adaptação e 

mudança, tentando integrar na sua aprendizagem os três tipos de circunstâncias em que 

mergulhou: as circunstâncias naturais (não humanas), as circunstâncias construídas e as 

circunstâncias sociais.  

 

A educação permanente é, então, um processo de ordem natural que pode acontecer 

em qualquer época, e em qualquer lugar, ou fase da vida do ser humano, independentemente 
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da cultura ou outros aspetos que surjam inesperadamente. São exatamente as diversas 

circunstâncias que promovem o processo de aprendizagem (Requejo, 2015). 

É inegável que, para se entender o conceito de educação permanente, é preciso avaliar 

conceitos como os de “sociedade de aprendizagem”, uma vez que o ser humano vive num 

ambiente em que a aprendizagem acontece de várias formas. Isto significa que encontramos, 

desde as sociedades mais primitivas, formas de educação cujas caraterísticas coincidem, pelo 

menos em parte, com aquilo que hoje designamos por educação permanente. 

A educação permanente foi tema de análise em autores que se dedicaram ao estudo e à 

prática da educação em contextos de educação de adultos, como o pedagogo e filósofo 

brasileiro Paulo Freire, autor das obras Política e Educação (2001), Pedagogia do Oprimido 

(1987) e Pedagogia da Esperança – Um Reencontro com a Pedagogia do Oprimido (1992). 

A preocupação com o que corresponderia ao seu conceito para a sociedade e o que seria 

formação, aliada à educação permanente, perdurou em muitos trabalhos através dos quais, 

Freire pretendia mostrar que a educação permanente não se enquadra num âmbito ideológico, 

é, pelo contrário, uma questão prática.  

 

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição política ou 

certo interesse económico o exijam. A educação é permanente na razão, de um lado, da 

finitude do ser humano, de outro, da consciência que ele tem de sua finitude. Mais ainda, 

pelo fato de, ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que 

vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação 

permanente se fundem aí (Freire, 2001, p.12).   

 

Freire (2001) esclarece que não é possível passar-se pelo processo formativo sem se 

estar sujeito às modificações e influências de todo o processo histórico; ou seja, qualquer um 

de nós está “entranhado numa prática educativa” (Freire, 2001, p.13) e com entranhado o 

autor quer dizer que há marcas que permanecerão para a vida inteira. 

As proposições de Freire (2001) coincidem com as de Requejo (2005) no que se refere 

aos objetivos da educação permanente. Este último ressalta três aspetos que merecem atenção, 

no quadro do que a educação permanente representa e do porquê da sua existência: 

 

1) corresponde a todas as etapas da vida humana e deve adaptar-se a graus crescentes de 

maturidade; 

2) deve definir os procedimentos, métodos e meios do processo educativo; 
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3) deixará de ser uma mera adaptação às condições mutáveis, passando a construir o fator 

mais importante de libertação, de coragem e, definitivamente, de vida autêntica (2005, 

p.13/14). 

 

Pelo exposto, verifica-se que a educação de adultos vai muito além do que alguns 

possam imaginar, como composição de um eixo maior (educação permanente) ou um simples 

conceito. Corresponde a uma adaptação digna de atenção no meio educativo. Molda-se e vai 

moldando os sujeitos que nela estão envolvidos. 

 

2.2. A educação permanente na era capitalista 

As questões de ordem capitalista, por algum motivo, vieram silenciar o discurso da educação 

permanente a partir da década de 80. O que explica este quadro, de acordo com Requejo 

(2005), são os fatores socioeconómicos, as mudanças sociais e a crítica pós-moderna. 

No boom da educação permanente, nos anos 70, acreditava-se que as pessoas 

poderiam desenvolver-se, a exemplo do que acontecia com alguns países, a partir  de um 

constante desenvolvimento económico. Porém, à medida que os anos 80 avançavam, o que se 

observou foi que os caminhos tomados pela educação e pelo Estado, no que toca à questão 

económica, apresentaram resultados diferentes do que se esperara. Com a crise do Estado do 

“Bem-estar”, não houve, como se previa, um crescimento económico capaz de promover 

grandes investimentos na educação. Isso, certamente, acarretou mudanças significativas em 

todo o processo educacional. 

Quanto às mudanças sociais, estas representaram um papel importante na educação ao 

longo da vida, pois este foi o momento em que vários grupos diferentes se puderam 

manifestar em diversos segmentos: grupos sociais que lutavam através da representação das 

minorias étnicas, linguísticas, de condição socioeconómica desfavorecida, entre outros, pela 

conquista de vários direitos que sentiam estarem a ser violados. Percebe-se, deste modo, que 

as questões sociais foram e continuam a ser de fundamental importância na absorção de 

conhecimentos da sociedade contemporânea. 

A educação permanente ignorou questões globais face a uma visão unilateral; logo, foi 

inevitável que sofresse as críticas de uma sociedade pós-moderna. Diante dessa situação, nos 

anos 90, a expressão educação permanente começou a cair em desuso, sendo substituída por 

educação “ao longo da vida” – expressão utilizada pela Unesco durante o período de 1996 a 

2001 (Requejo, 2005). 
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A mudança ocorrida relativa à substituição provisória da expressão deve-se, 

principalmente, ao novo perfil de sociedade que surgia: uma sociedade globalizada e exibindo 

novas competências, que podia ser entendida como a sociedade da informação ou cognitiva. 

Na realidade, as mudanças operadas no meio social potenciam o alargamento da 

discussão em torno do tipo de sociedade que estamos a construir. A globalização modificou, 

significativamente, o quotidiano e as perspetivas das pessoas, que, muitas vezes, já não se dão 

conta de quem são ou que identidade pretendem construir. A esse respeito, Bauman (2008, 

p.187) afirma que: 

 

a incerteza que atormenta os homens e as mulheres na passagem do século XX, não é tanto 

como obter as identidades de sua escolha e tê-las reconhecidas pelas pessoas à sua volta - 

mas que identidade escolher e como ficar alerta para que outra escolha possa ser feita em 

caso de a identidade antes escolhida, ser retirada do mercado ou despida de seu poder de 

sedução. 

 

Bauman (2008) deixa claro que cada era, cada período histórico, apresenta as suas 

próprias características e problemas, contradições e adaptações e realça fervorosamente as 

modificações pelas quais passa a identidade do ser humano. Vive-se, hoje, na era do 

Facebook, do Instagram e do Whatsapp – em que a conexão nem sempre pode proporcionar 

resultados positivos na formação do indivíduo. Ou seja, é preciso que se preste uma atenção 

especial a todo esse processo de educação que acontece em permanência, pois trata-se de uma 

educação sujeita às interferências de fatores internos e externos, sendo impossível afirmar que 

as consequências da globalização não se repercutirão no processo formativo do indivíduo. 

 

2.3. Questões epistemológicas sob o prisma histórico 

Para que se compreenda adequadamente o processo de educação de adultos, inserido no 

processo mais amplo da educação permanente, é necessário que esta seja vista à luz da ótica 

epistemológica e do prisma socioeducativo, verificando em que pontos e momentos a 

interferência destas contribuiu para que se chegasse aos conceitos hoje consolidados.  

Requejo (2005) destaca três correntes epistemológicas dignas de estudo quando nos 

referimos à educação de adultos numa perspetiva histórica. São elas: a epistemologia 

tradicional, a epistemologia das ciências cognitivas e a epistemologia empírica.  

A epistemologia tradicional avalia os conhecimentos e diferentes métodos, 

considerando que modo estes são valorizados, a sua pertinência quanto ao lugar e às provas e 
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a coerência das suas explicações. Requejo (2005) destaca que a epistemologia tradicional teve 

contributos importantes como os de Copérnico, Galileu e Kepler. 

A epistemologia das ciências cognitivas, por sua vez, através de várias ciências como 

a linguística, a psicologia, a informática, ou a biologia, procura entender os novos fenómenos 

do conhecimento. No seu conjunto, estas ciências explicam os fatores que interferem na 

cognição, isto é, na aprendizagem. Os trabalhos de Vygotsky (1982), com recurso ao método 

histórico-social, as pesquisas de Piaget (1996) sobre o desenvolvimento cognitivo, além dos 

trabalhos clássicos da Gestalt, permitiram a criação de um modelo de estudos cognitivos, a 

fim de explicar melhor os resultados do desenvolvimento da mente e das ações humanas 

(Requejo, 2005). 

Para Vygotsky (1982), a aprendizagem não surge a partir das circunstâncias históricas 

e da própria estrutura biológica do ser humano, isto é, não são questões físicas ou genéticas 

que determinam o que o indivíduo pode aprender. De resto, o autor não considera que os 

fatores culturais sejam diretamente responsáveis pela aprendizagem. O que ele considera é 

que o ser humano possui em si a qualidade de sujeito ativo. É, em primeiro lugar, um ser 

social que depois se individualiza. 

Já Piaget (1996), ao referir-se às questões cognitivas, trabalha principalmente sobre a 

ideia de que para haver conhecimento é necessário que sujeito e objeto interajam, e, nesse 

sentido, destaca dois processos que, para si, são responsáveis pela aprendizagem do ser 

humano: a assimilação e a acomodação.  

A assimilação acontece quando o sujeito é capaz de reter informações presentes no 

objeto. Nesse sentido, é importante ressaltar que este processo surge porque já existem 

estruturas que compõem uma organização mental. “A assimilação constitui um processo 

comum à vida orgânica e à atividade mental, portanto, uma noção comum à fisiologia e à 

psicologia" (Piaget, 1996, p. 47). A assimilação cognitiva apenas integra o campo de 

aplicação das estruturas mentais, isto é, não sofre transformações químicas. Quando o assunto 

é conhecimento cognitivo, o que mais interessa são as questões psíquicas. "A assimilação não 

se reduz a uma simples identificação, mas é construção de estruturas ao mesmo tempo que 

incorporação de coisas a essas estruturas" (Piaget, 1996, p. 364).  

Verifica-se, assim, que assimilação é praticamente sinónimo de interpretação, na 

medida em que, mais importante que ver o mundo, é saber olhá-lo e interpretá-lo. Logo, 

torna-se necessário assimilar certa informação e abdicar de outra, no decurso da relação entre 

sujeito e objeto, o que nos leva a concluir da importância do processo de assimilação; já os 
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resultados da formação dependerão de questões relacionadas com o quotidiano, que podem 

interferir nas ações do indivíduo, e no modo como são assimiladas. 

A acomodação, por sua vez, de acordo com Piaget (1996), ocorre quando há uma 

modificação do comportamento e aí radica todo o processo que interessa a esta pesquisa: a 

aprendizagem. Com efeito, como refere o autor, “que a vida mental seja também acomodação 

ao meio ambiente, disso não se pode duvidar" (1996, p. 13); portanto, também a "assimilação 

jamais pode ser pura porque, ao incorporar os elementos novos nos esquemas anteriores, a 

inteligência modifica sem cessar esses últimos para ajustá-los aos novos dados" (ibid)  

As estruturas mentais são, então, flexíveis, logo, passíveis de modificações. Desta 

forma, a acomodação representará o resultado das exigências do meio em que se vive, em que 

existem estruturas transformadas em contextos diferentes e de formas diversificadas. 

Logo, é legítimo afirmar que, para Piaget, só se alcançará o conhecimento, se se 

verificar o somatório dos processos de assimilação e acomodação. 

 

2.4. Contribuição socioeducativa da educação permanente na formação de adultos 

Ao longo da vida, ao relacionar-se com o seu semelhante, em qualquer época e a partir dos 

vários processos sociais que ocorrem no quotidiano, o ser humano vai-se moldando a si 

mesmo e ao espaço em que se encontra. É nesse sentido que a educação permanente contribui 

para esse processo de formação que pode ocorrer em âmbitos formais, informais ou não-

formais. 

É o processo de educação permanente que dá novo significado à aprendizagem dos 

adultos e confere sentido ao que aprendem, podendo ir ao encontro dos seus interesses. Por 

muito que se aprenda nos livros, a aprendizagem não se esgota aí; aprende-se, também, em 

rodas de conversas, nas ruas, em casa, em suma, em qualquer ambiente social. 

Os aprendizes ao longo da vida não são apenas os educandos; o professor também se 

torna um eterno aprendiz, como refere Freire (1991, p. 32): “Ninguém nasce educador ou 

marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador, 

permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática”. 

É, portanto, ensinando e aprendendo que se obtém os resultados significativos da 

aprendizagem. A constante aprendizagem permite a integração cultural do indivíduo no 

espaço em que se encontra e esta integração torna-se responsável por ampliar a visão dos 
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envolvidos no processo de aprendizagem, o que permite autonomia nas decisões e valorização 

do ser humano na sociedade. 

A educação permanente é capaz de transformar o indivíduo, uma vez que o molda 

constantemente. O ser humano é um ser não concluído, permanentemente em busca do 

conhecimento e em processo de formação como pessoa humana (Freire, 1997). “O 

inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há 

inacabamento” (Freire,1997, p. 55). A educação passa, assim, a ter sentido para o ser humano, 

porque o seu existir está a ser construído. 

 

2.5. A relação entre educação permanente e educação de adultos 

Como é sabido, existe uma estreita relação entre a educação de adultos e a educação 

permanente, uma vez que os adultos são aqueles que mais necessitam de adquirir 

conhecimentos, atualizando-se no decorrer do tempo. Nesse sentido, o acordo de Nairobi 

(UNESCO, 1976) representou um marco fundamental para a educação permanente, uma vez 

que, anteriormente, não havia acordo algum que exponenciasse a necessidade de estudos mais 

significativos nessa área (Requejo, 2005). 

Na Conferência de Nairobi, discutiu-se a educação permanente desde o seu conceito 

até à sua estruturação (UNESCO, 1976), podendo-se afirmar que, ao considerar-se o 

desenvolvimento integral do ser em formação constante, este acordo permitiu o 

estabelecimento de toda a operacionalização da educação permanente, e o seu contributo foi 

fundamental no processo de construção e elaboração do conceito de educação permanente. 

Aí ficou claro quais as implicações que o conceito de educação permanente poderia 

representar. Entre elas, os caminhos que pode percorrer, o que demonstra que a educação 

permanente é muito mais do que o que o sistema de ensino deixa antever, pois não é limitada 

– responde às necessidades de todas as fases da vida humana, da infância à idade adulta, não 

se setoriza, e, concluiu-se, é integral, quer dizer, está presente em todos os grupos sociais.  

Já no que diz respeito à educação de adultos, trata-se, claramente, de um conceito mais 

restritivo que a educação permanente, mesmo sem ter em consideração que educar adultos 

representa apenas uma forma de compensá-los por não terem tido acesso à educação na idade 

certa – o que se designa por educação compensatória. Urge, deste modo, compreender que a 

educação permanente faz parte de etapas da vida que não se enquadram, necessariamente, 

apenas na vida adulta. 
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2.6. Educação de adultos: um campo de análise complexo 

Compreender o campo da educação de adultos exige que se analise, em primeiro, lugar o seu 

conceito e, nesse sentido, Loureiro (2009) chama a atenção para uma questão que merece a 

nossa atenção: o fato de o conceito criado pela UNESCO, em 1976, estar incompleto em 

virtude de não fazer referência à educação informal como parte integrante da educação de 

adultos. Até àquele momento, a UNESCO (1976, p. 4) entendia que: 

 

A expressão “educação de adultos” designa o conjunto de processos organizados de 

educação, qualquer que seja o seu conteúdo, o nível e o método, quer sejam formais ou 

não formais, quer prolonguem ou substituam a educação inicial dispensada, nos 

estabelecimentos escolares e universitários e sob a forma de aprendizagem profissional, 

graças aos quais, pessoas consideradas adultas pela sociedade de que fazem parte 

desenvolvem as suas aptidões, enriquecem os seus conhecimentos, melhoram as suas 

qualificações técnicas ou profissionais ou dão-lhe uma nova orientação, e fazem evoluir 

as suas atitudes, ou o seu comportamento na dupla perspetiva de um desenvolvimento 

integral do homem e de uma participação no desenvolvimento socioeconómico e cultural 

equilibrado e independente. 

 

A lacuna do conceito de educação de adultos foi retificada na V Conferência sobre 

Educação de Adultos, que teve lugar em 1997, quando foi elaborada uma nova definição que 

contemplava a educação informal. Ainda assim, o novo conceito apresentava uma nova falha, 

dado que se passou a afirmar que: 

 

Por educação de adultos entende-se o conjunto de processos de aprendizagem, formal ou 

não, graças ao qual as pessoas consideradas adultas pela sociedade a que pertencem 

desenvolvem as suas capacidades, enriquecem os seus conhecimentos, e melhoram as 

suas qualificações técnicas ou profissionais ou as reorientam de modo a satisfazerem as 

suas próprias necessidades e as da sociedade. A educação de adultos compreende a 

educação formal e a educação permanente, a educação não formal e toda a gama de 

oportunidades de educação informal e ocasional, existentes numa sociedade educativa 

multicultural, em que são reconhecidas as abordagens teóricas e baseadas na prática 

(UNESCO, 1998, p. 16). 

 

Analisando a definição, observa-se que houve uma inversão dos termos educação de 

adultos e educação permanente, uma vez que, “não é a educação de adultos que compreende 



CAPÍTULO 2 – EDUCAÇÃO PERMANENTE E EDUCAÇÃO DE ADULTOS 
 

28 
 

a educação permanente, mas sim o contrário.” (Loureiro, 2009, p. 4). Este fato também é 

corroborado por Domínguez (2000, p.274) ao referir que: 

 

A educação permanente conceptualiza-se como um processo que engloba todas as idades, 

que abarca muitos tipos de estruturas formais, não formais e informais. Ao mesmo tempo, 

remete para múltiplas e diferentes experiências de aprendizagem que se integram no 

cenário da vida quotidiana. 

 

 

Uma opinião também corroborada por Loureiro (2009) pois a educação de adultos 

representa apenas um dos segmentos da educação permanente. Quando se inicia o processo 

educacional na criança, seja em casa, na rua, na escola, por meios formais ou informais, a 

educação permanente já estará a contribuir para a formação do caráter do indivíduo, e, 

dependendo da intensidade dos fatos que regerão a sua vida, há marcas que ficarão para 

sempre registadas no seu ciclo vital. Além de que as experiências que o quotidiano apresenta 

não se manifestam apenas na infância, mas, igualmente, na adolescência, na juventude e em 

toda a fase adulta do indivíduo. 

A educação de adultos pode ser compreendida com maior clareza, nos seus diversos 

aspetos, a partir de algumas teorias, como a teoria psicológica do ciclo vital, que considera 

importante analisar todas as fases da vida do ser humano para explicar o seu 

desenvolvimento, e não considerar apenas, por exemplo, a variável idade cronológica 

(Requejo, 2005). Devemos ter presente que o ser humano sofrerá mudanças sociais, 

biológicas e psicológicas que designarão, a partir de um contexto social ou cultural, as 

experiências construtivas da sua aprendizagem. 

Uma outra teoria que ajuda a entender a educação de adultos é a teoria da competência 

educativa, que se traduz como a real missão da educação de adultos. Mezirow (apud Requejo, 

2005, p. 136) parte do princípio que: 

 

O objetivo comum e básico da educação é fomentar as condições e as destrezas 

necessárias para que o adulto compreenda a sua experiência através de uma participação 

livre do discurso, por meio do diálogo, como o tributo mais significativo do ser humano e 

como forma de interação social. 

 

É a competência educativa que confere autonomia ao adulto, pois a interação e o 

diálogo favorecerão o ser completo (Requejo, 2005), levá-lo-ão a refletir, a ter liberdade de 

expressão e de escolha, de não dependência exclusiva do outro. 
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À semelhança do que sucedeu com outras teorias, também esta foi alvo de críticas, 

principalmente pelo facto de não apresentar os princípios de mudança social, como é o caso 

da teoria defendida por Freire (2001), por exemplo, mas importa analisar a sua proposta como 

um passo dado rumo à compreensão da construção e formação do conceito de educação de 

adultos, como o próprio Mezirow (1991, p. 188) ressalta: “A aprendizagem de adultos 

envolve a projeção imaginativa de modelos simbólicos de valores no nosso senso de 

perceções para construir o significado das experiências”. O autor defende, claramente, que 

experiências simbólicas podem constituir a aprendizagem de pessoas adultas, o que permitirá 

a desejada emancipação, tanto no âmbito cultural como social, uma vez que as experiências 

vividas contribuem para tal. 

A chegada do indivíduo à etapa adulta motivou diversos trabalhos acerca da questão 

da memória e da inteligência. Entre eles, encontra-se a pesquisa de Gardner (1998), conhecida 

como teoria das inteligências múltiplas. Este psicólogo da universidade de Harvard veio 

chamar a atenção para o facto de que estudos anteriores que referiam o deteriorar da 

inteligência do adulto com o tempo se baseavam em pesquisas comparativas entre a 

inteligência de pessoas mais idosas e mais jovens. Na sua opinião, a informação assim obtida 

não era suficiente, pois as questões culturais e sociais deveriam, também, ser tidas em 

consideração. Segundo Gardner (1998), o que se perde com o tempo é a inteligência fluida 

(conteúdos abstratos) e não a cristalizada (experiências e inculturação). Nesse sentido, definiu 

a inteligência como “a capacidade para resolver problemas ou elaborar soluções que são de 

grande valor num contexto comunitário” (Gardner, 1998, p. 25). 

De acordo com Requejo (2005), a teoria das inteligências múltiplas constitui um 

contributo fundamental para a análise da formação de pessoas adultas, concluindo que “todos 

os indivíduos, possuem, pelo menos, em graus distintos, sete áreas de inteligência, que 

funcionam de maneira relativamente independente” (ibid, p. 133). 

Todas estas teorias vão firmando o vasto e complexo campo da educação de adultos, 

permitindo uma maior compreensão do fenómeno da formação do indivíduo adulto. 

Procurando refletir um pouco mais sobre este campo, faz-se, de seguida, uma breve 

referência a alguns dos principais marcos históricos, bem como uma abordagem dos tipos e 

práticas de educação de adultos. 
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2.7. Breves notas históricas sobre a educação de adultos 

O século XIX representou um momento importante para a educação de adultos, visto que 

neste período, se assistiu à “formação de sistemas escolares nacionais e o desenvolvimento de 

movimentos sociais de massas” (Silva,1990, p. 11), a educação de adultos tal como a 

conhecemos hoje  

Para se entender com maior clareza o processo de educação de adultos, deve lembrar-

se que, no seguimento da tentativa de afirmação deste tipo de educação, no cenário 

socioeducativo, a partir de políticas públicas que contemplassem as suas especificidades, 

foram criadas as CONFINTEAS – Conferências Internacionais de Educação de Adultos – 

promovidas pela UNESCO, uma cooperação internacional que visava o desenvolvimento da 

Educação de Adultos. 

A primeira CONFINTEA aconteceu em Elsinore, na Dinamarca, em 1949. Esta 

conferência representou uma porta para a redemocratização da educação de adultos, uma vez 

que ocorreu num período pós-guerra – momento em que era preciso haver uma reestruturação 

que desse ânimo às pessoas num cenário de destroços causados pelos acontecimentos 

recentes. Era preciso “promover a democracia nos países, criar uma cultura comum 

englobando a elite e as massas, trazer esperança aos jovens, dar à população um sentimento 

de pertença a uma comunidade” (Bhola,1989, p. 14). De acordo com este autor, a intenção era 

atingir todas as classes sociais, o que corresponde exatamente ao objetivo da educação de 

adultos, tendo sido, como afirma Canário (1999, p. 12), “particularmente enfatizada a vertente 

da educação cívica”. 

Em 1960, em Montreal, no Canadá, acontece a II CONFINTEA, que, por sua vez, deu 

especial atenção ao crescimento económico e procurou entender que alternativas o Estado 

estava a desenvolver para lidar com essa questão em relação aos países do 3º mundo, pois, 

com a Europa destruída pela guerra, “o centro de interesse da educação de adultos veio a 

deslocar-se progressivamente para os países do terceiro mundo, cuja pobreza se tornou 

evidente a partir dos anos 50.” (Canário, 1999, p. 12). 

Foi, portanto, a partir das circunstâncias geradas no período pós-guerra, que a segunda 

conferência de educação tentou construir o ideário de educação de adultos desse período. 

A terceira CONFINTEA ocorreu em Tóquio, em 1972, e focou-se na aprendizagem ao 

longo da vida e na importância da alfabetização, sendo “ o objetivo da Educação de Adultos 

(…) reintroduzir os jovens e os adultos, sobretudo os analfabetos, no sistema formal de 

educação” (Gadotti, 2009, p. 9). 
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Em 1985, foi a vez de Paris receber a IV CONFINTEA, que centrou os seus esforços 

em medidas extremamente necessárias, como a: “alfabetização de adultos, pós-alfabetização, 

educação rural, educação familiar, educação da mulher, educação em saúde e nutrição, 

educação cooperativa, educação vocacional, educação técnica” (Gadotti, 2009, p. 9). 

Observa-se, desta forma, uma preocupação além daquela que se tinha no início das 

discussões sobre Educação de adultos, tendo a evolução do discurso, aliada à tentativa de 

inserção social dos adultos envolvidos nesse processo, permitido que as iniciativas de 

mudança no perfil educacional do adulto se concretizassem, com o tempo, e fossem 

repensadas de melhor forma. 

 A V CONFINTEA decorreu em 1997, em Hamburgo. O marco histórico deixado por 

esta conferência é incontestável, já que graças a ela foi aprovada a “Declaração de 

Hamburgo” e a “Agenda para o futuro”, que incluiu a década Paulo Freire de alfabetização 

(Gadotti, 2009, p.9). Na declaração de Hamburgo, ficaram claros os direitos dos grupos na 

questão da educação de adultos ou aprendizagem ao longo da vida, que antes não tinham tido 

o devido destaque. Mulheres, indígenas e grupos minoritários foram tidos em consideração 

por precisarem de políticas públicas próprias que dessem resposta aos seus anseios e 

necessidades (UNESCO, 1999). 

Esta V CONFINTEA reconheceu o papel do educador com boa formação, assumiu o 

caráter público da Educação de Jovens e Adultos (EJA), teve um enfoque intercultural e 

transversal, e deixou claro que a EJA era importante, principalmente numa era em que o 

desemprego aumentava, obrigando, por isso, a que o trabalho e a cidadania fossem 

enfatizados (Gadotti, 2009). 

Como se entende, muito da visão prospetiva que temos da educação tem origem na 

Declaração de Hamburgo, que tem marcado o campo da educação de adultos, quer no Brasil, 

como no resto do mundo. 

A última CONFINTEA ocorreu em 2009, no Brasil, em Belém do Pará. O tema 

central foi a aprendizagem ao longo da vida, relativamente ao qual foram colocadas várias 

questões, na medida em que, para vários estudiosos do assunto, a aprendizagem ao longo da 

vida era ainda um conceito um pouco obscuro. De acordo com Gadotti, “para alguns 

educadores, o conceito de Adult Learning e de Lifelong learning deslocou o tema da educação 

para um único polo: o da aprendizagem. Sabemos que educação é ensino e aprendizagem. 

Não só aprendizagem” (2009, p. 11). A VI CONFINTEA veio, então, esclarecer o conceito de 

educação ao longo da vida, destacando que esta acontece “do berço ao túmulo, é uma 
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filosofia, um marco conceitual e um princípio organizador de todas as formas de educação” 

(UNESCO, 2010, p. 6). A VI CONFINTEA permitiu, igualmente, um conhecimento acerca 

da realidade da educação ao longo da vida em vários países. Ficou a saber-se que, na América 

Latina, por exemplo, este tipo de educação não tinha grande impacto e, no Brasil, havia uma 

preocupação relativamente ao acesso que não se manifestava em termos da permanência do 

aluno na escola. 

 

2.8. Notas sobre a educação de adultos no Brasil 

É importante destacar que a visão que se tem sobre a educação de adultos não é exatamente 

coincidente em todos os países; no Brasil, por exemplo, quando se fala em educação de 

adultos, pensa-se quase exclusivamente em alfabetização ou em educação compensatória. O 

que é compreensível, uma vez que neste país existem, em pleno século XXI, segundo dados 

da UNESCO, catalogados no Anuário Brasileiro de Educação (2014, p. 80), “13,2 milhões de 

analfabetos adultos”. 

Estamos perante uma realidade bastante distinta da que se verifica em países do 1º 

mundo, e isso contribui para que a produção da literatura sobre educação de adultos, no 

Brasil, seja predominantemente sobre EJA, numa perspetiva de educação compensatória e 

valorizadora da formação profissional. 

A educação de adultos no Brasil nasceu da necessidade de uma mão-de-obra 

especializada, constituindo o ano de 1930 o início de uma trajetória que incorporou a 

educação de adultos. Nesse ano foi criado o “ministério da Educação e Saúde, a partir do qual 

o ministro Francisco Campos defendeu a necessidade de desenvolvimento de um sistema de 

ensino no país, o que foi ao encontro das demandas dos intelectuais” (Gonçalves, 2011, p. 

131). 

Como se pode observar, a educação, no Brasil, até à década de 30, voltava-se 

exclusivamente para um pequeno grupo e quando era apresentada aos trabalhadores, acontecia 

sob a forma de formação profissional e apenas para aqueles que pudessem pagá-la, exceção 

feita, exclusivamente, aos que declarassem pobreza extrema. O facto de a educação ser 

concebida em função do trabalho, permite-nos concluir que não era objetivo de quem decidia 

estas questões formar mentes pensantes (Gonçalves, 2011). 

Ainda no governo do presidente Getúlio Vargas, são criados o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), em 1942, e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC). Relativamente ao ensino secundário, Gonçalves (2011, p. 135) refere 
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que a sua função era “proporcionar uma sólida cultura geral voltada para o patriotismo e a 

consciência humanística”. 

O cenário em que se desenvolveu a segunda guerra mundial também contribuiu para a 

construção das diretrizes educacionais brasileiras. Naquela altura, a ideia veiculada era a da 

criação de um cidadão forte e patriótico. Foi só em 1961, com a aprovação da Lei 4.024 – Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, que foi decretado que a educação nacional seria um 

“direito de todos, a ser dada no lar e na escola” (Art.º 2).  

Muitas leis e políticas educacionais foram concretizadas ao longo dos anos; porém, 

nenhuma pode ser comparada ao trabalho marcante deixado por Paulo Freire – o mestre maior 

no trabalho com a alfabetização de adultos. Pertenceu a este pedagogo e filósofo a ideia de 

valorizar o quotidiano do trabalhador, durante o processo de alfabetização, e de nele 

desenvolver um sentido crítico; apesar de ter sido exilado para outros países a fim de que a 

sua semente se exterminasse, Freire não desistiu de propaga-la. 

O método de alfabetização de Paulo Freire consistia no uso de palavras geradoras, 

valorizando-se o que o trabalhador já conhecia para, a partir daí, se iniciar o processo de 

alfabetização. Paulo Freire (1987, p. 18) lutava por uma alfabetização libertadora, pois, para 

ele: 

A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, exige permanente busca. Busca 

permanente que só existe no ato responsável de quem a faz. Ninguém tem liberdade 

para ser livre: pelo contrário, luta por ela precisamente porque não a tem. Ninguém 

liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, as pessoas se libertam em comunhão.  

 

Percebe-se que, de acordo com Freire, apenas aqueles que tivessem condições de 

aprender com sentido crítico teriam autonomia para afirmar a sua cidadania e alcançar a tão 

sonhada liberdade.  

O pensamento de Freire continua a fazer sentido, hoje. Com efeito, “no Brasil e em 

outras áreas da América Latina, a Educação de Adultos viveu um processo de 

amadurecimento que veio transformando a compreensão que dela tínhamos há poucos anos 

atrás.” (Freire, 2001, p. 16). É indiscutível que muito há ainda para ser feito, porém, é preciso 

ter em atenção que muitas políticas educacionais têm sido oferecidas aos adultos, seja sob a 

forma de educação compensatória, profissional ou superior. Os governos brasileiros têm 

disponibilizado diversos programas que contemplam, principalmente, a classe trabalhadora, 

que durante muito tempo foi ignorada pelas políticas educativas. 
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Hoje, a população pode contar com vários projetos que tentam amenizar a situação de 

desigualdade social por meio da educação, como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, designado 

para financiar ações de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica pública, 

independentemente da modalidade de ensino (regular, especial ou de jovens e adultos), 

duração (Ensino Fundamental de nove anos), ou idade dos alunos (crianças, jovens ou 

adultos). 

Ainda na linha de apoio aos jovens e adultos, existe, também, o Programa Brasil 

Alfabetizado, que visa: 

Contribuir para a universalização do ensino fundamental por meio do apoio a ações de 

alfabetização de jovens, adultos e idosos nos estados, no Distrito Federal e nos 

municípios, que lhes propiciem condições de continuarem os estudos, com bom 

aproveitamento escolar, nos cursos de educação de jovens e adultos das redes públicas de 

ensino. Proporcionar aos alfabetizadores voluntários oportunidades de formação 

continuada, garantindo-lhes auxílio financeiro na forma de bolsa. (Presidência da 

República, 2008, p. 120). 

 

Não obstante o investimento dos governos brasileiros em educação, a outra face da 

moeda revela que há pessoas a quem é dada a oportunidade de estudar que não a aproveitam 

como deveriam e seria de esperar. Muitos vão à escola pelas bolsas de que podem usufruir, 

sem interesse ou desejo de aprender. Apesar de existirem programas vocacionados para os 

jovens do mundo rural, para os pescadores, ou para as mulheres, nem todos revelam interesse 

sabem frutificar, mostrando-se incapazes de fazer frutificar a árvore que lhes foi confiada para 

que dela cuidassem. 

No panorama brasileiro atual, o jovem que deseje frequentar uma universidade, apenas 

necessita de participar de um processo simples de seleção, ficando disponível para 

desenvolver todo um percurso académico. Porque são muitas as pessoas que não valorizam 

este tipo de oportunidades, esta é, também, uma das preocupações que esteve na base deste 

trabalho. 

 

2.9. Tipos e práticas de educação de adultos  

Retomando o campo da educação de adultos em geral, reconhecem-se vários tipos e práticas. 

Muitos foram os autores que se debruçaram sobre o tema e muitos continuam, ainda, a 
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analisá-lo, por, em alguns casos, ser possível haver apenas uma prática ou, em outros, práticas 

mistas de educação de adultos. Além disso, a complexidade deste campo de estudo exige uma 

análise cuidadosa do que se pretende pesquisar. 

Entre os diversos tipos de práticas educativas, podemos destacar a alfabetização e a 

formação profissional contínua, além da animação sociocultural e os processos articulados de 

educação de adultos e desenvolvimento local (Canário, 1999). 

Canário (1999) é de opinião que a alfabetização é particularmente relevante para os 

países do terceiro mundo, evidenciando o seu apoio à decisão da UNESCO, na Conferência 

de Montreal, em 1964, de aprovar um programa experimental de alfabetização a nível 

mundial. 

Quanto à formação profissional contínua, esta justifica-se por estar direcionada à 

“qualificação e requalificação acelerada da mão-de-obra entendidas como requisitos prévios e 

indispensáveis a uma política desenvolvimentista” (Canário, 1999, p. 14), verificando-se aqui 

uma certa semelhança com o primeiro conceito de educação de adultos elaborado pela 

UNESCO e já referido neste capítulo. 

Em relação à animação sociocultural – termo bastante difundido nos anos sessenta – 

percebe-se que, pelo facto de a sociedade estar a passar por uma situação de grandes 

mudanças no cenário social, esta prática tenha ganho força, tendo passado a ser usada como 

“estratégia de intervenção social e educativa ao serviço de projetos de desenvolvimento em 

contextos socialmente deprimidos, quer nos países industrializados, quer no Terceiro Mundo” 

(Canário, 1999, p. 16). 

Os processos articulados de educação de adultos e o desenvolvimento local, por sua 

vez, merecem destaque porque partem do princípio de que é preciso haver um compromisso 

com as condições de vida, seja a nível social ou material. Estes permitem que os processos de 

educação fiquem mais visíveis a toda a sociedade. Analisando-os, é possível perceber que, na 

verdade, os processos de desenvolvimento local “instituem-se como momentos de síntese dos 

diferentes polos que definem a educação de adultos (animação, alfabetização, formação 

profissional) ” (Canário, 1999, p. 15). 

Knox (1993) apresenta uma classificação para os tipos de práticas de educação de 

adultos diferente da categorização de Canário (1999). Para este autor, a classificação deveria 

contemplar: a educação básica de adultos, os programas culturais, a educação à distância, a 

educação profissional contínua, o desenvolvimento rural e a educação superior. 
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Marzo e Figueiras (1990) consideram a educação básica de adultos, a educação para o 

trabalho e a animação sociocultural como os três tipos de educação de adultos. 

Loureiro (2009), por sua vez, refere-se à educação compensatória de adultos, à 

formação profissional, à educação cultural de adultos e à educação social de adultos para 

classificar as diferentes práticas educativas de adultos. O autor refere-se, igualmente, à 

existência de práticas mistas que ocorrem quando alguma oferta educativa aglutina dois ou 

mais tipos de práticas referidas anteriormente. 

No contexto desta dissertação, dá-se particular atenção à educação compensatória e à 

formação profissional por ajudar a melhor entender a oferta educativa em foco na presente 

pesquisa. 

A educação compensatória de adultos é uma modalidade que “diz respeito àquelas 

atividades educativas que proporcionam aos adultos o tipo de educação que a escola lhes 

deveria ter proporcionado, mas que por alguma razão não o fez, ou o fez de forma 

incompleta” (Loureiro, 2009, p.18). Trata-se, portanto, de educação escolar de segunda 

oportunidade. 

A educação compensatória ocorre em grande escala, no Brasil, onde existe, ainda, um 

elevado número de adultos não alfabetizados ou considerados analfabetos funcionais. A 

somar a estes, há, também, pessoas que, embora não sejam analfabetas, exercem a atividade 

de educadoras de crianças sem terem recebido formação superior adequada à função que 

desempenham e que deveriam, naturalmente, ser incluídas na categoria da educação 

compensatória de adultos. Com efeito, por razões financeiras, de deslocação, familiares ou 

outras, estas pessoas não puderam receber a formação na altura devida, o que veio a ocorrer 

apenas mais tarde, a partir de projetos e programas, geralmente de iniciativa governamental. 

Nesse sentido, é pertinente a afirmação de Seitter (1995) de que a educação compensatória de 

adultos pode ocorrer até no nível superior do sistema de ensino. 

No Brasil, como já foi referido, Paulo Freire foi e continua a ser o grande referente em 

termos da alfabetização, jamais tendo concordado com a forma como a alfabetização era vista 

pela maior parte dos governantes e dos gestores em educação. Isso é particularmente notório 

no seu livro A ação cultural para a liberdade, onde se pode ler que: 

 

A conceção, na melhor das hipóteses, ingênua do analfabetismo, o encara ora como uma 

"erva daninha" – daí a expressão corrente: "erradicação do analfabetismo" –, ora como 

uma "enfermidade" que passa de um a outro, quase por contágio, ora como uma "chaga" 

deprimente a ser "curada" e cujos índices, estampados nas estatísticas de organismos 
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internacionais, dizem mal dos níveis de "civilização" de certas sociedades. Mais ainda, o 

analfabetismo aparece também, nesta visão ingênua ou astuta, como a manifestação da 

"incapacidade" do povo, de sua "pouca inteligência", de sua "proverbial preguiça". 

A alfabetização, assim, se reduz ao ato mecânico de "depositar" palavras, sílabas e letras 

nos alfabetizados. Este "depósito" é suficiente para que os alfabetizados comecem a 

"afirmar-se", uma vez que, em tal visão, se empresta à palavra um sentido mágico. (1981, 

p. 110). 

 

Freire (1981) fez duras críticas ao ato de alfabetizar, pois percebeu, durante as suas 

pesquisas com a população trabalhadora, que faltava ao alfabetizando o direito à crítica, à 

valorização de seu universo social e cultural. Freire almejava ver um sujeito capaz de 

reconstruir a própria história para alcançar a almejada liberdade; ser senhor das próprias 

palavras e do próprio discurso; sobretudo, ser capaz de entender o discurso do outro e de o 

interpretar na medida certa. 

A segunda modalidade defendida por Loureiro (2009, p. 19) refere-se à formação 

profissional, que engloba “as formações iniciais, as de reciclagem e de reconversão 

profissional”. O autor enfatiza os vários entendimentos que são feitos a respeito dessa 

modalidade, embora tendo sempre por referência o mundo do trabalho: 

 

Há quem fale em formação profissional contínua quando se refere às atividades dirigidas 

a trabalhadores, há quem use a mesma designação englobando todos os indivíduos que se 

encontram em idade ativa, quer estejam empregados ou não. Há também, e para dar 

apenas mais um exemplo, quem distinga a formação profissional contínua, destinada a 

trabalhadores, da formação ocupacional, destinada a desempregados (Loureiro, 2009, p. 

19). 

 

Há autores, entretanto, como refere Loureiro (2009), que, ao investigarem a formação 

profissional, consideram-na apenas no âmbito do trabalho efetivo. É o caso de Tardif (2014), 

para quem falar em formação profissional é discutir saberes de alguém que trabalha, que 

possui uma história profissional, que constrói a sua identidade a partir das experiências do seu 

trabalho. Ao referir-se à formação profissional dos professores, Tardif (2014, p. 9) considera 

que o saber dos professores é um saber social, uma vez que “é partilhado por todo um grupo 

de agentes – os professores – que possuem uma formação comum.” 

Martins e Duarte (2010) corroboram as conceções de Tardif (2014), ao relacionarem 

formação profissional com atividade produtiva e ao considerarem que as questões histórico-

sociais contribuem para o resultado dessa formação. 
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A formação profissional, aqui em especial a de professores, como uma trajetória de 

formação de indivíduos, intencionalmente planejada, para a efetivação de determinada 

prática social. 

Assim sendo, nenhuma formação pode ser analisada senão na complexa trama social da 

qual faz parte (Martins e Duarte, 2010, p. 14). 

 

A presente dissertação insere-se dentro do âmbito dos postulados de Tardif (2014) e 

Martins e Duarte (2010), uma vez que o seu objeto de estudo é constituído por professores 

que, ao mesmo tempo que exercem a sua atividade, estão a passar por um processo de 

formação.  

Afigura-se legítimo considerar que a presente pesquisa, que se debruça sobre uma 

oferta educativa de adultos, o Plano Nacional de Formação de Professores – PARFOR, 

enquadra, em si, dois tipos “puros” de educação de adultos: a educação 

compensatória/escolar/académica de adultos e a formação profissional contínua. 

Efetivamente, os formandos já estão a exercer as funções de educadores/professores, razão 

pela qual podemos enquadrá-la na formação profissional contínua e compensatória, uma vez 

que, grande parte destes adultos não receberam, em devido tempo, a formação académica 

apropriada para exercerem as funções de educadores e professores. 

Os participantes da pesquisa são formandos do programa PARFOR – uma oferta do 

governo que visa sanar a necessidade de formação superior na AMAZÓNIA –, enquadram-se, 

portanto, neste tipo misto de educação de adultos. São professores que ainda não têm o nível 

académico superior exigido, necessitando, por isso, de formação, que poderá ser entendida 

como profissional contínua, na medida em que se encontram, já, a trabalhar. 

Em suma, de acordo com os estudos de Seitter (1995), o objeto de estudo desta 

pesquisa é uma prática de educação de adultos compensatória/escolar/académica, e, 

simultaneamente, de acordo com a perspetiva de Canário, (1999) e Loureiro (2009), entre 

outros, uma prática de formação profissional contínua.  
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CAPÍTULO 3 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM CAMPO 

DIVERSIFICADO E COMPLEXO 

Neste capítulo, pretende-se analisar o conceito de formação e discutir brevemente a 

formação de professores, tendo por base a realidade do público-alvo desta pesquisa: 

professores simultaneamente em formação e em serviço, alguns deles optando por abandonar 

os cursos de formação. 

A referida análise passa por uma reflexão sobre os propósitos da formação, pela 

referência à estrutura da formação de professores, no Brasil, antes da implantação da Lei 

9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que muitos consideram como 

responsável por diversas mudanças ocorridas no cenário da formação docente, no Brasil e 

pela discussão sobre como está a ser estruturada a formação de professores após a instauração 

desta Lei, bem como algumas críticas de que tem sido alvo. 

Ao longo do capítulo, tendo por base a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira – LDB – 9394/96 e os estudos de autores como Nóvoa (1995, 2002, 2009), García 

(1999), Imbernón (2009, 2010); Gatti e Barreto (2009); Gonçalves (2011) e Ortigara e 

Ganzeli (2013), serão abordados os temas da formação, em geral, e da formação de 

professores, em particular. 

 

3.1. Sobre o conceito de formação 

Tendo em atenção que este trabalho tem como foco o abandono da formação de 

professores na AMAZÓNIA, importa, antes de mais, discutir e analisar o conceito de 

formação, que parte de uma discussão constante que a todo momento desafia formadores e 

formandos. 

García (1999) refere que, dependendo do país e dos objetivos que se pretenda 

alcançar, a formação tem designações diferentes. A fim de facilitar a compreensão dos vários 

conceitos utilizados, elaborou-se o quadro que, a seguir, se apresenta:  
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Quadro 2 - Sobre os vários conceitos de formação 

Autor Conceito Análise  

Menze (1980) 

 

De acordo com a 

primeira dimensão, 

nota-se que o autor não 

compartilha da ideia de 

que é válido utilizar o 

conceito de formação 

no sentido técnico, uma 

vez que a própria 

história do termo, bem 

como sua tradição 

filosófica, impedem que 

este seja utilizado neste 

âmbito. 

A segunda dimensão 

considera que é 

impossível utilizar o 

termo formação 

direcionando-a apenas a 

uma área, a um só 

campo profissional, por 

exemplo, pois há uma 

multiplicidade de 

conceitos quando se 

utiliza o termo. 

A terceira dimensão 

apoia-se na certeza de 

que a formação 

acontece no convívio 

social, na troca de 

conhecimentos, que tem 

lugar a partir do 

exterior e é, portanto, 

subjacente às nossas 

ações.  

Honoré (1980) A formação está associada a alguma atividade, sempre que 

se trata de formação para algo. 

Entende-se, assim, que 

há uma função social 

no momento em que 

ocorre a transferência 

de saberes.  

Ferry (1991) “formar-se nada mais é senão um trabalho sobre si mesmo, 

livremente imaginado, desejado e procurado, realizado 

através de meios que são oferecidos ou que o próprio 

procura.” (1991, p. 43). 

É pertinente a opinião 

de Ferry (1991) 

relativamente à 

liberdade de escolha, 

pois a formação não 

deve ser algo imposto, 

mas procurado, 

almejado e, nesse caso, 

mais significativo para 

quem a recebe e para a 

quem a proporciona.  
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Quadro 2 - Continuação 

Zabalza (1990) “O processo de desenvolvimento que o sujeito humano 

percorre até atingir um estado de “plenitude pessoal.” 

(1990, p. 201).  

Zabalza (1990) 

demonstra que o 

conceito de formação 

vai além do valor 

técnico. Na verdade, ele 

relaciona-se com o 

desenvolvimento 

pessoal do professor em 

formação. 

González Soto 

(1989) 

“A formação, desde a Didática, diz respeito ao processo 

que o indivíduo percorre na procura da sua identidade 

plena, de acordo com alguns princípios ou realidade 

sociocultural.” 

Este parece ser um dos 

conceitos mais 

apropriados e em 

concordância com 

Zabalza (1990), quando 

este ratifica que há uma 

componente pessoal 

que se liga a um 

discurso axiológico 

referente a finalidades, 

metas e valores que vai 

além de um termo 

instrumental. Nota-se, 

assim, que a formação é 

um processo que será 

estimulado quer pelo 

meio social, cultural ou 

axiológico. 

António Nóvoa 

(2002). 

A formação de professores deve ser concebida como uma 

das componentes da mudança, em conexão estreita com 

outros setores e áreas de intervenção, e não como uma 

espécie de condição prévia da mudança. A formação não se 

faz antes da mudança, faz-se durante, produz-se nesse 

esforço de inovação e de procura dos melhores percursos 

para a transformação dos professores (2002, p. 59). 

A ideia de Nóvoa 

corrobora o que é 

essencial para a prática 

docente: mudança. Só 

reavaliando ações e 

planeando outras novas 

o professor perceberá 

que a formação é 

contínua e que precisa 

estar atento aos 

fenómenos do 

quotidiano, se se deseja 

contribuir para uma 

educação 

transformadora. 

Veiga (2008) A formação “tem início e nunca tem fim. É inconclusiva” 

(Veiga, 2008, p.15). 

É incontestável que a 

formação não constitui 

um processo concluído. 

Ela é contínua, pois 

todas as vezes que se 

ensina, aprende-se e 

esta aprendizagem 

atinge os muros que 

ultrapassam os bancos 

da escola.  
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Quadro 2 - Continuação 

Imbernón (2010) A “formação não é treinamento”. (Imbernón, 2010, p.53) Para Imbernón, não se 

deve associar a ideia de 

formação apenas à 

participação em cursos 

e seminários em que o 

desenvolvimento das 

atividades e a escolha 

dos conteúdos partem 

sempre do palestrante. 

Para o autor, é 

importante que a 

personagem central – o 

professor -  tenha voz e 

vez nas discussões. 
 

De ressaltar que a componente pessoal da formação não se concretiza por si só. 

Debesse (1982) apresenta-nos outros termos, dela decorrentes, como a autoformação, a 

heteroformação e a interformação. A autoformação é a formação que parte do próprio 

indivíduo. Este acompanha o seu desenvolvimento e monitoriza os objetivos que pretende 

alcançar. A heteroformação é organizada por especialistas, mas em momento algum 

compromete o âmbito pessoal dos sujeitos envolvidos. A interformação, por sua vez, 

representa o momento em que os professores estão a formar-se, a atualizar os seus 

conhecimentos. 

Deste modo, é possível inferir que falar em formação é falar num procedimento que 

está para além de um simples termo técnico. É preciso que se conheça o contexto em que esse 

formando está inserido, a sua cultura, a sociedade que o rodeia, os seus objetivos, e, 

principalmente, os seus anseios na procura pela sua formação. 

É necessário reconhecer que a interação, a partilha de ideias com o outro, também irão 

influenciar no que podemos designar por formação, pois, como diz Honoré (1980, p. 26) “é a 

interexperiência do contexto humano o que constitui o solo, o centro de gravidade da 

formação, qualquer que seja a sua forma.” 

Depreende-se, portanto, que ninguém se forma sozinho nem tem a sua formação 

determinada na sua totalidade pelo âmbito formal: as pessoas desenvolvem-se quer enquanto 

formadoras, quer enquanto formandas. Tudo é uma questão da inter-relação que ocorrerá 

entre as pessoas nos seus contextos de aprendizagem. 

Diante disto, podemos considerar, a partir da visão dos autores já citados, que a 

formação representa um estágio do qual dependem a disposição em aprender, o 

reconhecimento da necessidade de formar-se, o poder de, através das ações no meio social, 
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absorver a cultura, os axiomas e as experiências geradas em sociedade, seja a nível formal ou 

informal. 

 

3.1.1. A importância da formação de professores 

A formação deve acompanhar toda a vida do professor, já que esta constitui uma constante 

aprendizagem que irá subsidiar, teórica e metodologicamente, o professor, durante a sua 

prática. 

Quando hoje se fala em formação contínua de professores, fala-se, na verdade, de 

desafios. Desafios, porém, que podem ser superados a partir do momento em que o professor 

passa a refletir sobre a própria prática. Sendo assim, é importante que o professor encare tais 

desafios e procure na mudança as respostas para muitas das questões que poderá encontrar.  

O professor tem de “respeitar as idiossincrasias de seus alunos, despertar a 

curiosidade, desenvolver a autonomia e estimular o rigor intelectual” (Perrenoud, 2000, p. 

68). Para além disso, deve aprender a lidar com os saberes do passado, sem pôr de lado as 

inovações, nomeadamente as tecnologias. 

Entretanto, como realça Alarcão (1996), para que o professor possa ser reflexivo, é 

preciso que este deseje e se sinta atraído pela mudança, é necessário procurar a inovação e a 

autonomia: “Educar para a autonomia implica fazer um ensino reflexivo que, por sua vez, se 

baseia numa postura reflexiva do próprio professor” (Alarcão, 1996, p.172). 

A reflexão merece especial atenção, porque dela dependerão as ações que virão a ser 

tomadas por parte do professor. Todos os dias, novas situações serão enfrentadas, e a atitude e 

determinação adequadas só acontecerão se estes professores se propuserem reaprender com a 

própria prática. 

Além de Alarcão (1996), Pimenta (2002, p. 19-20) chama a atenção para a 

contribuição da reflexão para a pesquisa, a partir da própria prática.  

 

Esse conhecimento na ação é mobilizado pelos profissionais no seu dia-a-dia, 

configurando um hábito. Frente a situações novas que extrapolam a rotina, os 

profissionais criam, constroem novos caminhos, o que se dá por um processo de reflexão 

na ação. A esse movimento, o autor denomina de reflexão sobre a reflexão na ação. Com 

isso, abre perspetivas para a valorização da pesquisa na ação dos profissionais, colocando 

as bases para o que se convencionou denominar o professor pesquisador da sua prática. 
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Como afirma Nóvoa (1995), o segredo é a experiência inovadora. O conformismo não 

se ajusta à mudança educativa. 

A formação contínua deve capitalizar as experiências inovadoras e as redes de trabalho 

que já existem, investindo-as do ponto de vista da sua transformação qualitativa, em vez 

de instaurar novos dispositivos de controlo e de enquadramento. A formação implica a 

mudança dos professores e das escolas, o que não é possível sem um investimento 

positivo das experiências inovadoras que já estão no terreno. Caso contrário, 

desencadeiam-se fenómenos de resistência pessoal e institucional, e provoca-se a 

passividade de muitos atores educativos (Nóvoa, 1995, p. 20).  

 

O que interessa nesse contexto é a ação. Afinal, para que se forma e para quê formar-

se? Certamente a intenção do formando não é continuar com velhos paradigmas, nem tão 

pouco os formadores têm interesse em apresentar velhos modelos, constatando, assim, a 

passividade do professor em formação. 

É certo que, em muitos casos, há dificuldades que é necessário contornar, quer a 

desadequação das políticas públicas relativamente ao contexto escolar, frequentemente 

correspondendo a um modelo implantado pelo governo, quer a falta de atenção do próprio 

professor com respeito à sua prática docente. Mas isso não significa que o professor desista de 

procurar a sua identidade; deve fazê-lo sem se tornar passivo, agindo e reagindo na prática e 

pela prática. 

Mas nada será conseguido se não se alterarem as condições existentes nas escolas 

públicas em relação aos professores. É inútil apelar à reflexão, se não houver uma 

organização que facilite. É inútil reivindicar uma formação mútua, interpares, 

colaborativa, se a definição das carreiras docentes não for coerente com este 

propósito. É inútil propor uma qualificação baseada na investigação e parcerias entre 

escolas e instituições universitárias se os normativos legais persistirem em dificultar 

essa aproximação (Nóvoa, 2009, p. 20). 

Verifica-se que o importante é a parceria. Uma parceria que pode ir além do que 

esperam formandos e formadores, ultrapassar os muros da escola e ser capaz de unir pais, 

professores, formandos e gestores para que a formação seja completa. Nessa parceria, o 

conhecimento da realidade do formando deve ser fator primordial. A educação é um processo 

em permanência; sem a contribuição de todos os envolvidos, certamente tornar-se-á 

incompleta. 
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3.1.2. Formação em serviço 

A formação de professores pode ocorrer paralelamente ao desenvolvimento de outras 

atividades realizadas. É o caso do público-alvo desta investigação, classificando-se este caso 

como formação em serviço. 

É admissível que ocorra a formação em serviço, porque ela promove, em muitos 

casos, o segmento da formação inicial e permite a atualização de novas teorias que vão 

surgindo, além de proporcionar o repensar das teorias já conhecidas, a fim de desenvolver a 

prática docente com maior eficácia e eficiência. 

É particularmente importante valorizar a identidade do professor em todo este 

processo, um vez que, para dar continuidade ao caminho que escolheu e continuar a sua 

trajetória com segurança, este deve consolidar a sua identidade desde o início da formação, o 

que lhe permitirá ampliar os seus conhecimentos psicopedagógicos. 

A formação de professores em serviço é significante e necessária na medida em que 

possibilita: 

uma nova articulação e um novo equilíbrio entre os conhecimentos produzidos pelas 

universidades a respeito do ensino e os saberes produzidos pelos professores nas 

práticas quotidianas e o fato de levar em consideração os seus saberes quotidianos, 

permite renovar a nossa conceção não só a respeito da formação deles, mas também 

das suas identidades, contribuições e papéis profissionais.” (Tardif, 2014, p. 18-19).  

 

Sem a união de todos os fatores e dos envolvidos no processo educacional, jamais o 

processo educativo alcançará êxito; é possível introduzir mudanças consideráveis na prática 

docente quando se alia trabalho e formação, uma vez que esta última determina saberes 

curriculares que se unem à prática (experiência), e da união de ambas resultará algo positivo 

para o saber docente que se pretende construir. Isso mesmo defende Tardif (2014, p. 26), 

quando afirma que pode “parece[r] banal, mas um professor é, antes de tudo, alguém que sabe 

alguma coisa e cuja função consiste em transmitir esse saber a outros”. 

A formação continuada em serviço é essencial para que o ensino se adeque 

favoravelmente às alterações que têm de ser feitas em tempo real. Ao mesmo tempo que atua, 

o professor pode aplicar às situações que forem surgindo na sala de aula o que aprende na sua 

formação, até porque ser professor é mais do que em transmitir informações ou conteúdo, 

significa contribuir para a formação da cidadania do aluno. Caso isso não ocorra, o professor 

perde a oportunidade de exercer o seu poder de agente de transformação social. 



CAPÍTULO 3 – FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM CAMPO DIVERSIFICADO E COMPLEXO 
 

47 
 

Aliar concomitantemente formação e atuação na sala de aula proporciona um 

conhecimento que se transforma em prática, pois “a ênfase da investigação sobre aprender a 

ensinar tem sido colocada na procura do conhecimento na ação. Pensa-se que aquilo que os 

professores conhecem está implícito na prática, na reflexão sobre a prática e na indagação e 

narrativa dessa prática” (García, 2009, p. 11). 

Nesse sentido, quando o professor se apropria de uma análise reflexiva, o 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem em sala de aula tendem a melhorar. 

Naturalmente, o fator reflexão na prática não é o único responsável pelo processo. A 

formação depende, também, de questões como a a reformulação de planos institucionais e de 

ensino, a investigação sobre o que é possível estabelecer como estratégia para melhorar a 

qualidade do ensino, entre outras, que devem ser avaliadas para que se obtenha os melhores 

resultados. 

Sendo formado em serviço, o professor tem à sua frente um campo de pesquisa no 

momento da sua atuação que enriquece a sua formação porque: 

Pela participação na organização e gestão do trabalho escolar, os professores podem 

aprender várias coisas: tomar decisões coletivamente, formular o projeto pedagógico, 

dividir com os colegas as preocupações, desenvolver o espírito de solidariedade, 

assumir coletivamente a responsabilidade pela escola, investir no seu desenvolvimento 

profissional. É no exercício de trabalho que, de fato, o professor produz a sua 

profissionalidade. Esta é hoje a ideia chave do conceito de formação continuada. 

(Silva, 2009, p. 36). 

 

A escola converte-se, assim, num laboratório de pesquisa à disposição do professor em 

formação, uma prática que determinará muitos dos saberes e das competências que se adquire 

ao longo da jornada educativa. 

 

3.2. Sobre a formação de professores 

O objetivo desta secção não é o de falar da história da formação de professores, mas, 

sim, o de tentar entender o conceito e a sua configuração, em termos recentes. 

A formação de professores percorreu já um longo caminho, o que permite a alguns 

investigadores afirmarem que a história da formação de professores pode ser tão antiga 

quanto a história da educação. O que importa, entretanto, é saber o que é, realmente, a 

formação de professores que, na opinião de certos autores, nem sempre tem sido valorizada. 

Com efeito, Saviani (2009, p. 149), crê que “em verdade, quando se afirma que a universidade 
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não tem interesse pelo problema da formação de professores, o que se está a querer dizer é 

que ela nunca se preocupou com a formação específica, isto é, com a preparação pedagógico-

didática dos professores.” 

Imbernón (2010), por sua vez, considera que a formação deve ajudar o professor, 

orientá-lo, pois isso permitirá uma maior relação entre todos os envolvidos no processo 

educativo. O autor realça que a formação deve ultrapassar os problemas que eventualmente 

surjam no caminho; quando os professores estão sempre preocupados com horários, com o 

controle na sala de aula e com as competências, esquecem-se de que é preciso desenvolver a 

cidadania. Neste sentido, a diversidade que existe na sala de aula poderia contribuir, e muito, 

para uma formação com mais qualidade. 

Para Berbaum (1982, p.15):  

 

será denominada de ação de formação aquela em que a mudança se consegue através 

de uma intervenção à qual se consagra um tempo determinado, na qual existe 

participação consciente do formado, onde existe a vontade explícita quer do 

formando, quer do formador de atingir um objetivo explícito. 

 

A formação de professores implica uma interação entre pessoas adultas que almejam a 

mudança nas suas práticas. Ao contrário de Berbaum (1982), Ferry (1983) considera a 

formação apenas no seu sentido individual. Para este autor, a formação representa “um 

processo de desenvolvimento individual, destinado a adquirir ou aperfeiçoar capacidades.” 

(1983, p.36). De resto, na sua opinião, a formação de professores diverge das outras 

formações por três motivos: primeiro, porque combina outras formações, como a científica, 

literária, artística, etc., com a formação pedagógica; segundo, porque forma profissionais, o 

que nem sempre é característica da docência; e terceiro, por ser uma formação de formadores, 

o que influencia fortemente a prática profissional e a formação recebida (Ferry, 1991). 

Para García (1999, p. 26): 

 

A formação de professores é a área de conhecimento, investigação e de propostas 

teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização Escolar, estuda os 

processos através dos quais os professores – em formação ou em exercício – se 

implicam individualmente ou em equipa, em experiências de aprendizagem através 

das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições, 

e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do 
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currículo ou da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os 

formandos recebem. 

 

A proposta conceptual de García (1999) é coerente no que se refere a vários elementos 

por si explorados, como a união entre a teoria e a prática, a exploração dos processos sob os 

quais os professores se formam e os objetivos propostos. No entanto, outros estudos têm 

surgido que podem complementar a proposta de García, como os de Imbernón (2009), que 

nos remetem para uma discussão importante acerca da necessidade de uma mudança na 

formação dos professores a partir, sobretudo, do final do século XX. 

Segundo Imbernón (2009, p.8): 

 

Ninguém pode negar que os contextos sociais e educativos que condicionam todo ato 

social e, portanto, a formação, mudaram muito. A nova economia, a mundialização, a 

tecnologia que desembarcou com grande força em todos os âmbitos do cultural e na 

comunicação, a mistura de outras culturas ou o conhecimento delas e se entrarmos no 

âmbito do professorado podemos notar uma falta clara de limites das funções do 

professorado. 

 

Preocupado com as questões que motivam os professores a tentarem mudar a sua 

prática educativa, na esperança de melhorá-la, Imbernón conduz-nos a uma reflexão sobre as 

mudanças que a tecnologia, ou os caminhos que esta tem tomado nos últimos anos, e a 

influência dos acordos económicos da própria globalização – aqui designada por 

mundialização – têm na função docente. 

A formação de professores deve, indubitavelmente, considerar todos os fatores que 

envolvem o nosso século. Nesse sentido, há atitudes a serem tomadas, como a análise da 

própria prática e a preocupação com a atualização, o que permite dizer que a formação de 

professores é um campo de investigação e estudo capaz de apresentar propostas de mudanças 

interventivas na prática docente de professores já formados ou de professores em formação. 

Basta analisar o que é possível transferir da teoria para a prática, lançando mão de um 

discurso que envolve a cultura, as questões sociais, a economia, as mudanças tecnológicas, a 

comunicação e os conhecimentos adquiridos anteriormente à formação, sem descontextualizar 

os valores de cada época. Tudo isto a partir de tomadas de decisão que podem surgir em 

equipe ou individualmente, tendo, como consequência, dotar quem forma e quem é formado 

das competências necessárias. 
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Esta é, portanto, de acordo com a autora da presente tese, a visão sobre o conceito de 

formação de professores, não apenas no Brasil ou na América Latina, mas em qualquer lugar 

ou período. 

A formação não só não tem fim à vista como é constante; porque as mudanças sociais 

são constantes e porque um professor que não acompanha tais mudanças não pode considerar-

se em formação. A sua prática deve ser recorrentemente atualizada nos âmbitos formal e 

informal, na medida em que se um professor não compreender as vicissitudes do quotidiano, 

muito dificilmente será capaz de compreender os seus alunos. 

Além de toda a formação recebida no âmbito formal, é necessário haver sensibilidade 

para perceber as questões socioeconómicas, culturais e até históricas que têm resultado num 

determinado comportamento dos alunos, ou seja, há questões que estão para além da escola, 

para além do que apregoam as teorias, que apenas a prática poderá determinar, pois só ela 

permitirá ao professor escolher o melhor caminho a tomar. 

Daí que, em termos da formação de professores, seja “preciso analisar o que funciona, 

o que devemos abandonar, o que temos de desaprender, o que é preciso construir de novo ou 

reconstruir sobre o velho.” (Imbernón, 2009, p.18). 

Com efeito, na atual configuração do sistema educativo, já não interessam modelos 

antigos. O professor precisa de acompanhar as mudanças que surgiram no século XX e se 

intensificam hoje. Se for necessária a intervenção de fatores externos, o professor tem de estar 

preparado para eventuais mudanças e adaptações, porque é imprescindível que entenda que, 

para se construir algo, é necessário planear, e que, nem sempre, os resultados estão totalmente 

de acordo com o que fora planeado. Frequentemente se verifica a necessidade de repensar e 

refazer. Só assim ocorrerá a mudança que tanto se apregoa no setor educacional. 

 

3.3. Propósitos da formação continuada de professores 

A partir da constatação por parte do governo brasileiro e dos próprios professores de que a 

formação inicial não era suficiente, e sentindo-se a necessidade de acompanhar as mudanças 

que ocorrem diariamente no sistema educacional por influência de fatores sociais, políticos, 

económicos, culturais e filosóficos, surgiu a ideia de se apostar na continuação da formação 

de professores. 

 Em geral, a formação continuada oferecida nas últimas décadas teve como propósito 

a atualização, e aprofundamento de conhecimentos como requisito natural do trabalho 
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em face do avanço nos conhecimentos, as mudanças no campo das tecnologias, os 

arranjos nos processos produtivos e suas repercussões sociais (Gatti, 2009, p. 200).   

 

Na opinião de Gatti (2009), o que justifica a existência de cursos de formação 

continuada é a própria necessidade do contexto em que vivemos. O professor precisa 

acompanhar as mudanças ao seu redor, pois, caso isso não aconteça, ficará aquém da própria 

prática. 

Um outro propósito da formação de professores é, certamente, a interação e partilha de 

saberes, uma vez que um professor, ao interagir com outro professor, poderá reconstruir e 

repensar a sua prática docente. 

A formação continuada é necessária até mesmo pelo facto de alguns professores a 

receberem tão tardiamente. Segundo o Anuário Brasileiro da Educação 2014, por exemplo, 

apenas 64% dos professores que atuam na educação infantil têm nível superior (Movimento 

Todos pela Educação, 2014). Logo, estar constantemente em atualização é uma necessidade. 

Além disso, muitos cursos de formação não fornecem as condições essenciais a uma boa 

atuação profissional, e este é mais um dos fatores que faz com se perceba que a atualização só 

tende a qualificar o trabalho do docente e a aprendizagem do discente dentro ou fora de sala 

de aula. Contudo, de acordo com Imbernón (2010, p. 31): 

A formação continuada requer um clima de colaboração entre os professores, sem 

grandes reticências ou resistências (não muda quem não quer mudar ou não se 

questiona aquilo que se pensa que se já vai bem), uma organização minimamente 

estável nos cursos de formação de professores (respeito, liderança democrática, 

participação de todos os membros, dentre outros), que dê apoio à formação e a 

aceitação de uma contextualização e de uma diversidade entre os professores. 

 

Logo, mudar tem que ser uma ação que deve partir de cada professor e que deve 

influenciar positivamente os demais professores. Para que haja uma educação de qualidade, a 

união entre todos os envolvidos no processo é altamente necessária. Respeitando as diferenças 

e aceitando o contexto em que se vive diariamente, essa formação passa a ganhar mais sentido 

para quem dela participa e o reflexo pode ser percebido pelo seu público-alvo: os alunos. 

 

3.4. Breve percurso histórico da formação de professores no Brasil antes da Lei 9.394/96 

Inicialmente, a educação, no Brasil, era um privilégio a que apenas alguns, poucos, tinham 

acesso. A maioria da população, porque eram pobres, não tinha acesso a ela. Os primeiros 
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cursos de formação específica para professores, cuja função era a de ensinar as “primeiras 

letras”, datam do final do século XIX.  

A primeira Escola Normal, no Brasil, surgiu no Rio de Janeiro, em 1835, e pretendia 

formar professores para atuarem no magistério de ensino primário. Até 1940/50, ainda era 

depositada total confiança nestes cursos de formação (Tanuri, 2000).  

Apenas no início do século XX, surgiram os cursos para formação de professores do 

ensino secundário – conhecidos hoje como as últimas séries do ensino fundamental e do 

ensino médio – o que só foi possível a partir da instauração das universidades. Antes disso, o 

ensino era exercido por profissionais autodidatas ou liberais (Gatti e Barreto, 2009). 

O progresso industrial do país que se verificou no século XX, entretanto, exigiu que se 

ampliassem as ofertas de ensino, pois era patente a necessidade de escolarização, 

principalmente para os trabalhadores, o que fez aumentar a procura de professores. 

 

Então, nos anos de 1930, a partir da formação de bacharéis, acrescenta-se um ano com 

disciplinas da área de educação para a obtenção da licenciatura, esta dirigida para a 

formação de docentes para o ensino secundário (formação que veio a denominar-se 

3+1). Esse modelo vai se aplicar também ao curso de Pedagogia, regulamentado em 

1939, destinado a formar bacharéis especialistas em educação e, completamente, 

formar professores para as Escolas Normais, os quais tinham também, por extensão e 

portaria ministerial, a possibilidade de lecionar algumas disciplinas do ensino 

secundário (Gatti e Barreto, 2009:37). 

 

Como afirmam Gatti e Barreto (2009), a década de 1930 representou avanços 

importantes para a educação brasileira. De facto, este período marcou a história educacional 

do país, uma vez que foi nessa década que se assistiu à criação do Ministério da Educação do 

Brasil, do Conselho Nacional de Educação e, em 1931, do Estatuto das Universidades 

Brasileiras, através do Decreto nº 19.851/31 de 11 de abril. Este último, no seu Art.º 1, 

preconizava que: 

 

O ensino universitário tem como finalidade: elevar o nível da cultura geral, estimular a 

investigação científica em quaisquer domínios dos conhecimentos humanos; habilitar 

ao exercício de atividades que requerem preparo técnico e cientifico superior; 

concorrer, enfim, pela educação do individuo e da coletividade, pela harmonia de 

objetivos entre professores e estudantes e pelo aproveitamento de todas as atividades 

universitárias, para a grandeza na Nação e para o aperfeiçoamento da Humanidade. 
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A valorização das universidades representou um avanço significativo na formação de 

professores, não obstante o muito que havia, ainda, a fazer: as oportunidades de estudo eram 

para poucos e as políticas educativas tinham como principal objetivo a exaltação da pátria, 

relegando o professor para uma posição secundária. O artigo atrás citado é disso 

representativo, referindo, claramente, que o ensino universitário existia “para a grandeza da 

Nação”. Falava-se em elevar o nível da cultura, estimular a investigação científica, o 

conhecimento humano, mas, na verdade, visava-se, acima de tudo, deixar a cultura nas mãos 

de poucos. É neste contexto, contudo, que surge um grupo que procurava a mudança no 

cenário educacional: 

 

Em 1932, diversos intelectuais brasileiros assinaram o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, documento redigido por Fernando de Azevedo, que apresentava 

princípios liberais e propunha um amplo programa educacional, segundo o qual o 

Estado deveria ter papel central (Gonçalves, 2011:132). 

 

O Manifesto provocou aceso debate por contradizer os objetivos do governo 

autoritário da época sob a batuta do Presidente Getúlio Vargas, mas teve resultados positivos 

e, em 1934, a Constituição tinha já pontos de convergência com os princípios consignados no 

Manifesto, como a gratuidade do ensino primário, a necessidade de frequência obrigatória, a 

obrigação do Estado de aplicar recursos na Educação, que continuam em vigor até aos nossos 

dias e de que usufruem alunos e professores em todo o Brasil (Gonçalves, 2011). 

A Constituição de 1937, contudo, fez perigar a gratuidade do ensino, que passou a 

aplicar-se, apenas, a quem declarasse pobreza. O que demonstra, mais uma vez, o elitismo na 

educação e a dificuldade dos pobres em verem reconhecido o acesso a um ensino gratuito e de 

qualidade. 

A partir da década de 1940, assiste-se a uma valorização crescente do ensino e, 

pensando-se na qualificação da mão-de-obra, surgem os Sistemas de Ensino 

Profissionalizante. 

Mas a educação também pode, e por vezes toma, outros rumos. E é assim que em 

1946, vergada ao peso das dificuldades sofridas durante o governo do Presidente Vargas, a 

população dá vazão ao seu descontentamento, através de uma série de movimentos sociais e 

greves. Este clima fortaleceu as bases da educação que hoje existe no país.    

Como se conclui a partir dos marcos históricos referidos, ser professor era privilégio 

de poucos; analisando-se as referências e os dados dessa época, dá-se conta que a necessidade 
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de mão-de-obra era grande. Mas foi só na década de 1960 que foram implementadas as Leis 

n
os 

4.024/61, 5.540/68, 5.692/71 e 7.044/82, além de normativos a nível federal e estadual, 

que fundamentaram a estrutura curricular dos cursos de formação de professores (Gonçalves, 

p. 2011). 

A formalização dos cursos de formação de professores, o acesso à educação e as 

dificuldades encontradas no caminho rumo à democratização do ensino constituíram um 

processo longo que é, também, de certa forma, recente. Ainda assim, revestiu-se de extrema 

importância para as conquistas alcançadas, que perduram até aos dias de hoje. 

 

3.5. O cenário da formação docente no Brasil após a Lei 9.394/96 de 20 de dezembro 

A partir da instauração da Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 20 de dezembro (2ª sanção), foram introduzidas alterações nos cursos de 

formação de professores. Contudo, as alterações não tiveram efeito imediato, tendo-se vivido 

um período de transição até 2002, ano em que a Lei foi promulgada e se deu início às 

mudanças curriculares necessárias (Gatti e Barreto, 2009). A partir de 2002, todas as 

diretrizes de cursos de licenciaturas passaram a estar sujeitas à obrigatoriedade de aprovação 

por parte do Conselho Superior de Educação. 

Os anos que se seguiram após a aprovação da Lei 9.394/96 de 20 de dezembro foram 

de muita tensão entre os professores, que temiam perder os seus empregos, devido ao facto de 

a Lei, nos seus Artigos 62º e 63º, determinar que: 

 

Art.º 62 – 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. 

Art.º 63 - Os Institutos Superiores de Educação manterão: 

I. cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal 

superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as 

primeiras séries do ensino fundamental; 

II. programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação 

superior que queiram  dedicar-se à educação básica; 

III. programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos 

níveis. 
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Devido a estas disposições legais, cresceu visivelmente a procura por cursos de 

formação superior, determinando a Lei um período de dez anos para que os sistemas de 

ensino se readaptassem. Essa procura foi positiva, dado que, naquele momento, o Brasil 

contava com um grande número de professores sem formação superior ou até mesmo sem 

formação no ensino médio. De resto, poucos professores tinham a chamada Licenciatura curta 

(que permitia lecionar em séries iniciais e na educação infantil); no entanto, a LDB 

preconizava a Licenciatura Plena (que permitia ensinar nas séries mais elevadas do ensino 

fundamental e do ensino médio) até para lecionar às séries iniciais.  

O período de dez anos exigidos para a efetivação da formação dos professores ficou 

conhecido como “década da educação”. Hoje, quase vinte anos após a instauração da Lei, há 

muito ainda a fazer. O número de professores sem formação adequada, apesar de ter 

diminuído, continua elevado.  

É bem verdade que o Brasil já chegou bem próximo do que foi estabelecido pela LDB 

de 1996 no que tange à obrigatoriedade da formação inicial dos professores em nível 

superior. O Censo nos mostra que 78% dos mais de 2 milhões de professores da 

Educação Básica têm formação em nível superior, mas é bem verdade também que a 

qualidade dessa formação não acompanhou a rapidez de seu crescimento. 

Em 2012, do 1.366.559 professores matriculados em cursos de licenciatura em todo o 

País, mais de 30% faziam cursos a distância e basicamente em instituições particulares 

– muitas das quais com qualidade duvidosa (Movimento Todos pela Educação, 2014, 

p. 110). 

 

Como se pode ver a qualidade do ensino oferecido provoca insegurança e é notório 

que, se há dúvidas quanto à formação qualificada de professores, mais preocupante ainda é 

saber que, atualmente, 22% dos professores exercem as suas funções sem formação, 

representando, nada mais, nada menos, que 223.777 de pessoas – um número bastante 

expressivo e que preocupa a sociedade: afinal, como é que os formandos destes professores 

estão a ser formados? 

É preciso refletir sobre tais questões. Sem dúvida que a oferta de formação aumentou, 

mas o que está a acontecer com a receção desse ensino? E o que têm a ensinar aqueles que 

não receberam formação? 

A Lei 9.394/96 de 20 de dezembro trouxe consigo mudanças, mas ainda há um longo 

caminho a percorrer para se chegar ao nível desejado. Como toda a lei, também esta é passível 

de aceitação, ou não, por parte dos cidadãos. Na realidade, alguns estudiosos foram bastante 
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críticos, por considerarem que a LDB não resolveria uma grande parte dos problemas que se 

propunha erradicar no período de uma década, afirmando, mesmo, que isso não acontecerá 

nem nos próximos anos. Um desses críticos é Demo (1997), para quem esta Lei: 

 

não é propriamente inovadora, se entendemos por inovação a superação, pelo menos 

parcial, mas sempre radical do paradigma educacional vigente ou ainda se a 

entendemos como estratégia de renovação dos principais eixos norteadores (1997, p. 

12). 

 

Para além da questão pertinente da inovação, lançada por Demo (1997), há ainda o 

facto de esta Lei obedecer aos princípios neoliberais, que traduzem, na verdade, os ditames do 

capitalismo, representado pelo Fundo Monetário internacional (FMI), e do Banco Mundial. 

Hoje, tantos anos volvidos sobre a sua aprovação e instauração, há uma série de tópicos que 

precisam de avançar. O facto de ter sido estabelecido um prazo para cumprimento das metas 

determinadas comprova isso mesmo. 

Pode-se concluir, porém, que, a par da insatisfação atrás referida, a Lei trouxe, 

também, benefícios que devem ser valorizados. É inegável que houve uma maior preocupação 

com o sistema de avaliação, com a valorização do conhecimento prévio do aluno e com a 

qualificação dos professores, em vários níveis. 

Sem dúvida que a LDB visa a escola pública, abrindo, assim, precedentes à iniciativa 

privada. São assim possíveis mudanças e transformações que resgatem os valores ainda não 

mencionados, revendo “injustiças” que possam existir.  

Em 2012, o governo brasileiro aprovou a Lei 185/2012 de 3 de dezembro, que exige 

que qualquer professor comprove que detém formação superior adequada para exercer o cargo 

de docência, uma condição já mencionada no Art.º 62 da LDB, e que, a partir da nova lei, 

carece de comprovação. 

 

3.6. A política nacional de formação de professores, no Brasil, a partir de 2009 

A base para uma política nacional de professores só foi institucionalizada, no Brasil, no ano 

de 2009, por meio do Decreto nº 6.755/2009 de 29 de janeiro. O referido Decreto apoiou-se 

em alguns itens do articulado da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/96 de 20 

de dezembro, como, por exemplo: 
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 I - a formação docente para todas as etapas da educação básica como compromisso 

público de Estado, buscando assegurar o direito das crianças, jovens e adultos à 

educação de qualidade, construída em bases científicas e técnicas sólidas; 

II - a formação dos profissionais do magistério como compromisso com um projeto 

social, político e ético; 

III - a colaboração constante entre os entes federados na consecução dos objetivos da 

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

articulada entre o Ministério da Educação, as instituições formadoras e os sistemas e 

redes de ensino; 

IV - a garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes; 

V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, 

contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

VI - o reconhecimento da escola e demais instituições de educação básica como 

espaços necessários à formação inicial dos profissionais do magistério; 

VII - a importância do projeto formativo nas instituições de Ensino Superior que 

reflita a especificidade da formação docente, assegurando organicidade ao trabalho 

das diferentes unidades que concorrem para essa formação e garantindo sólida base 

teórica e interdisciplinar; 

VIII - a importância do docente no processo educativo da escola e de sua valorização 

profissional, traduzida em políticas permanentes de estímulo à profissionalização, à 

jornada única, à progressão na carreira, à formação continuada, à dedicação exclusiva 

ao magistério, à melhoria das condições de remuneração e à garantia de condições 

dignas de trabalho; 

IX - a equidade no acesso à formação inicial e continuada, buscando a redução das 

desigualdades sociais e regionais; 

X - a articulação entre formação inicial e formação continuada, bem como entre os 

diferentes níveis e modalidades de ensino; 

 (Dec. 6755/2009) 

 

Inquestionavelmente, tudo o que foi destacado nos princípios contidos neste Decreto 

corresponde a medidas que tinham já sido tomadas para sanar alguns dos problemas 

existentes relativamente à formação de professores. Um desses problemas era a necessidade 

de maior articulação entre as Instituições, o que, aos poucos, foi acontecendo, tendo resultado, 

nos últimos anos, em grandes parcerias. 

Um outro problema dizia respeito ao currículo, como se pode ver no Art.º VII, pois 

sentia-se a necessidade de romper com estruturas tradicionais de formação. Paralelamente, 

havia uma preocupação em valorizar mais o professor; o Art.º VIII aponta para uma realidade 

de há muitos anos que subsiste nos dias de hoje: a de professores que têm de trabalhar o dobro 
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para poder fazer frente às despesas, o que dá sentido à discussão em torno da dedicação 

exclusiva ou da melhoria da remuneração. 

Os aspetos plasmados no Decreto nº 6.755/ 2009 de 29 de janeiro ainda fazem parte 

das preocupações de algumas Instituições e dos professores, quer estejam em formação ou 

não. Por isso, será necessário que as ações aconteçam, que o tempo não destrua sonhos, que, 

no futuro, ainda tenhamos pessoas que querem ser professores, não apenas pela remuneração, 

mas por acreditarem que a sua profissão pode fazer a diferença na sociedade e promover 

mudanças no seu país. 

É necessário associar educação a conhecimento. Sem estes dois fatores, não será 

possível alcançar o desenvolvimento, pois, como afirma Demo (2011, p. 115), “não basta 

apenas socializar o conhecimento. É preciso saber reconstruí-lo com a própria mão”. 

A partir do conhecimento, reconstroem-se e criam-se novas teorias para a resolução de 

problemas. O professor deve ter autonomia para planear, avaliar e rever a própria formação, 

podendo, deste modo, renovar a sua prática educativa. 

 

CAPÍTULO IV. O PANORAMA DA PROFISSÃO DOCENTE NO BRASIL
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CAPÍTULO 4 - O PANORAMA DA PROFISSÃO DOCENTE NO BRASIL 

Neste capítulo, abordar-se-á a profissão docente no Brasil, demonstrando a importância da 

política de formação de professores e as perspetivas do mercado de trabalho docente, no 

Brasil e no Estado do Pará – Berço da Amazónia, local onde decorreu esta pesquisa. 

Para além disso, dar-se-á particular relevo ao que constitui o âmago desta 

investigação, o Programa Nacional de Formação de Professores – PARFOR, nos seus aspetos 

gerais e contextuais. Abordar-se-á, ainda, os reais desafios a superar quando se fala em 

formação de professores – desafios que permitiram a implantação deste programa na 

Amazónia e em outros Estados Brasileiros. 

Os estudos de Gatti e Barreto (2009), Imbernón (2009) e Gonçalves (2011), entre 

outros, e documentos oficiais do Governo Brasileiro, como o Anuário Brasileiro da Educação 

Básica (2014) e o relatório da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica - 

DEB (2013) serviram de base a este capítulo 

. 

4.1. A profissão docente no Brasil: como tudo começou 

Pode considerar-se a formação docente no Brasil como um fenómeno recente. Os primeiros 

professores vieram da Europa e chegaram ao país detentores, já, de formação. É o caso do 

Padre jesuíta espanhol José de Anchieta, que veio para o Brasil, em 1553, com o objetivo de 

catequizar os índios e iniciar o processo de instrução dos primeiros habitantes do Brasil. 

A primeira escola brasileira foi construída em Salvador – Bahia, por Manoel da 

Nóbrega, em 1549, e teve como primeiro professor o jesuíta Rijo Rodrigues. 

É importante salientar que, por se tratar de uma colónia portuguesa, não era permitida 

a construção de universidades no Brasil. Apenas havia universidades na metrópole. 

Inicialmente, a entrada na escola estava vedada a mulheres e aos pobres (Aranha, 

2008).  

Por mais de dois séculos a educação jesuíta predominou na colônia, uma vez que não 

havia interesse da metrópole em criar um sistema educacional no Brasil. Aos poucos, 

porém, os jesuítas começaram a ser vistos como um incômodo para Portugal, a partir 

da reflexão e do debate a respeito da educação não religiosa iniciados na Europa 

(Gonçalves, 2011, p. 68). 

Com o tempo e por ação de acontecimentos históricos, como o Renascimento, a 

educação vai tomando um novo formato; o vai pensamento evoluindo. De acordo com 
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estudiosos, passou a haver uma maior preocupação em valorizar questões práticas, a fim de se 

promover um ensino mais agradável. 

A mão-de-obra docente brasileira ocorreu bem mais tarde. Uma das razões teve a ver 

com a tradição de os jesuítas serem os únicos educadores. Além disso, eram poucos os 

brasileiros que conseguiam formar-se e tornarem-se professores. Prova disso, é que “embora o 

primeiro concurso público para professores tenha sido realizado em 1760, 15 anos depois, 

nenhum professor havia sido contratado” (Gonçalves, 2011:77). 

Como se constata, foi bastante lento o processo de escolarização dos professores 

genuinamente brasileiros. Com efeito, este processo só teve impacto a partir de meados do 

século XX, com a expansão escolar no país. Tendo em atenção as escolas públicas, só no final 

de 1970, início dos anos 80 é que o número de formandos matriculados em anos compatíveis 

com as suas faixas-etárias (Gatti e Barreto, 2009) foi adequado. 

Durante muitos anos, o Brasil negou escolaridade à grande parte da população; daí o 

número exorbitante de analfabetos, por todo o país. Ainda hoje, apesar das políticas públicas 

que surgiram e continuam a surgir, o número de analfabetos adultos corresponde a 13,2 

milhões, de acordo com dados obtidos da UNESCO, no relatório de Monitoramento Global, e 

catalogados no Anuário Brasileiro de Educação (Movimento Todos pela Educação, 2014, p. 

80). Isso significa que, não considerando o analfabetismo funcional, cerca de 8,7% da 

população com mais de 15 anos não sabe ler e escrever. 

Percebe-se, assim, a urgência de formar professores para colmatar esta necessidade. 

Em pleno século XXI, encontramos, principalmente na zona rural, professores sem formação. 

Para além das necessidades com prioridade nos formandos (a maioria adultos) e na sua 

formação, há também professores do chamado antigo Magistério ou Ensino Normal, ou 

apenas do Ensino Fundamental, que não possuem o nível superior. É da ótica dos formandos 

que querem aprender e dos professores que querem ensinar, seguindo uma lógica de evolução 

contínua para entrada no Ensino Superior, que nasce a educação de adultos, que, no Brasil, é 

designada por educação de jovens e adultos – EJA e considerada, neste contexto, educação 

compensatória. 

A atual configuração do ensino, no Brasil, mostra que há um percurso muito longo a 

percorrer, na busca por uma educação que englobe todos e dê resposta às reais necessidades 

da população. 
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4.2. A política de formação de professores – a importância da sua consolidação  

Quando se aborda o tema das políticas formação de professores, a reflexão gira em torno da 

necessidade de alteração dessas políticas, bem como das práticas por elas instituídas. E 

coloca-se a pergunta, até que ponto isso é possível. A resposta é, indubitavelmente, sim. Se 

vivemos cercados de mudanças, no meio social, na cultura, nas formas de convivência com o 

outro, por que não inovar na formação de professores? Por que não quebrar paradigmas? 

Durante muito tempo, permaneceram os modelos de formação tradicionais, sem que 

tenha havido sensibilidade para a necessidade de mudança. Contudo, a prática tem mostrado 

que é fundamental que o professor esteja atento para perceber que o seu público-alvo – os 

formandos – evolui e que é necessário que o professor acompanhe esta evolução. Exemplo 

disso é a adequação do professor à era digital de forma a alcançar objetivos cada vez mais 

realistas no contexto da sala de aula.  

Os modelos anteriores de educação, valorizando o método tradicional de ensino, não 

só não produzem segurança, como não conseguem despertar a atenção dos alunos, no século 

XXI. O professor e as políticas públicas que envolvem o ensino devem reconhecer que a 

sociedade atual é “uma sociedade multicultural e multilíngue na qual o diálogo entre culturas 

suporá um enriquecimento global e onde será fundamental viver na igualdade e conviver na 

diversidade” (Imbernón, 2009, p. 19). 

Constituiria uma mais-valia para o planeamento das políticas públicas para o ensino, 

reavaliar os conceitos de educação e formação, considerando os vários tipos de conhecimento 

que se complementam, como o não formal e informal. Não podemos ignorar que se assiste a: 

uma crescente desregulação do Estado com uma lógica de mercado e um 

neoliberalismo ideológico complementado com um neoconservadorismo que vai 

impregnando o pensamento educativo e muitas políticas governamentais (Imbernón, 

2009, p.20). 

 

Atualmente, pode dizer-se que as políticas de formação docente estão relacionadas 

com interesses capitalistas. No Brasil, o discurso centra-se no cumprimento de metas, mas 

não têm sido tomadas medidas efetivas, nomeadamente no que diz respeito à avaliação do que 

fazer para alcançar tais metas. Se o aluno aprendeu, se está satisfeito com a aprendizagem, ou 

se esta tem sido significativa, não tem grande peso para os órgãos de poder, o que tem 

conduzido a resultados lastimosos, como o de que chegam ao Ensino Médio sem saber 

interpretar textos, tabelas, ou gráficos; adolescentes que têm dificuldade em ler, que não 
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adquiriram competências de escrita e que desistem do seu percurso escolar. Este é o quadro 

que brasileiros têm recebido como herança das políticas neoliberais. 

Neste contexto, resulta fácil entender a importância do Decreto nº6.755/2009 de 29 de 

janeiro de 2009. Ainda que tardiamente, ele institui a política nacional de formação de 

profissionais do Magistério da Educação Básica (Brasil, 2009), com o objetivo de organizar a 

formação inicial e continuada dos professores da educação básica, a partir da colaboração da 

União, dos Estados e dos Municípios. 

O Brasil caminha ainda a passos curtos rumo a uma educação de qualidade, como se 

pode ver pelos baixos índices alcançados em painéis de avaliação, como no Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA, que representa uma avaliação trienal, 

concentrada em estudantes de 15 anos, em cerca de 70 países. Nesta avaliação, são testadas 

competências de leitura, matemática e ciências, para que cada país conheça os próprios 

resultados educacionais e os compare a nível internacional. Em 2012, constatou-se que: 

67,1% dos formandos brasileiros ainda estão abaixo da linha básica de proficiência, ou 

seja, abaixo do nível 1 (35,2%) ou no nível 1 (31,9%). Há dez anos, esse percentual 

era de 75,2%. O Nível 2 é o que a OCDE estabelece como necessário para que o 

estudante possa exercer plenamente a cidadania. A mudança na distribuição dos 

estudantes nos níveis de proficiência significa que mais de 300 mil passaram para o 

Nível 2 ou para acima desse nível.  

Vale mencionar que, em leitura, 49,2% dos estudantes brasileiros sabem apenas o 

básico (estão abaixo do nível 1 ou no nível 1 de proficiência). No caso de ciências, 

esse percentual é de 53,7%. (MEC, 2014, p.71). 

 

Para muitos estudiosos, a resposta para melhorar este quadro está na formação dos 

professores. A grande questão prende-se com a qualidade dessa formação. Que fatores se 

deve ter em conta nos programas de formação quando o tema é o relacionamento professor-

aluno, a aprendizagem significativa ou a reflexão sobre a prática? 

 

À medida que observamos como os professores aprendem, podemos compreender 

porque ensinam desta ou daquela maneira. Seus construtos mentais interferem 

diretamente nas suas proposições pedagógicas, indicando consequências significativas 

nas formas de intervenção. Os professores agem frequentemente de acordo com o que 

pensam (Bolzan, 2009, p. 20). 
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Depreende-se das palavras de Bolzan (2009), que as ações do professor terão um 

reflexo direto na aprendizagem do aluno. Se há predisposição por parte do professor em 

interagir, partilhar o seu conhecimento com o aluno, certamente haverá um resultado 

favorável em termos de aprendizagem. Do mesmo modo que a forma como o professor foi 

ensinado é também relevante na forma como transmite ensinamentos aos seus alunos. 

Nessa perspetiva, é válido considerar que o planeamento, o trabalho de coordenação 

escolar, o papel da direção da escola e o projeto político pedagógico associados às ações do 

professor promoverão certamente um ensino eficaz, com propostas de atividades coerentes e 

consentâneas com as ideias e necessidades atuais e reais dos alunos. 

A consolidação das políticas públicas, sob a ótica da visão de todos os envolvidos no 

processo educacional, é, portanto, necessária e urgente, pois só assim os índices de avaliação 

poderão melhorar, no Brasil ou em toda a América Latina. 

 

4.3. Os docentes, a sua formação e o mercado de trabalho no Brasil 

No Brasil, as oportunidades de trabalho na área da docência são muitas, exigindo um grau de 

qualificação necessária, o que torna evidente as lacunas atualmente existentes nesse domínio. 

Em 2012, como já foi referido no capítulo 2, e de acordo com o Anuário Brasileiro da 

Educação 2014, dos professores que lecionavam os alunos da educação infantil, apenas 64% 

tinham nível superior (Movimento Todos pela Educação, 2014). A avaliar pelo quadro de 

formação docente, a situação é de grande carência em termos de formação, tanto inicial como 

continuada. 

O trabalho dos professores requer uma atenção que ainda está longe de ser a essencial. 

Apesar da importância do seu desempenho em termos económicos, políticos, sociais e do seu 

papel para a preservação da cultura de um povo, aos professores nem sempre é reconhecido o 

justo valor.  

Em termos de número, e dada a importância da sua função, os professores são uma das 

principais peças da economia de uma sociedade moderna, embora, muitos, não vejam a 

questão desta forma. 

É, pois, necessário, um maior investimento na qualificação destes professores, e em 

especial daqueles que trabalham com a base – a alfabetização, por exemplo. No Brasil, são 

justamente os alfabetizadores os que, regra geral, têm menor qualificação. Os dados que 

constam da Figura 3 mostram-no com clareza. 
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TOTAL BRASIL: 443.405  

Escolaridade  

 
3.832        125.860                31.675                           282.038   
                                             

 Ensino Fundamental 
 Ensino Normal Magistério                                                                                                                                                                              
        Magistério Indígena 
    Ensino Médio   
 Superior 

____________________________________________________________________________ 

    

Figura 1 - Número de professores da Educação Infantil por escolaridade – 2012 

Fonte: MEC/Inep/DEED – Sinopse Estatística da Educação Básica. 

 

 

 

 
TOTAL BRASIL: 1.405.552  

Escolaridade  

 
4.200        207.292            67.248                               1.126.812 
                                             

 Ensino Fundamental 
 Ensino Normal Magistério                                                                                                                                                                              
        Magistério Indígena 
    Ensino Médio   
 Superior 

____________________________________________________________________________ 

    

Figura 2 - Número de professores do Ensino Fundamental por escolaridade – 2012 

Fonte: MEC/Inep/DEED – Sinopse Estatística da Educação Básica. 

 

 

 

 
TOTAL BRASIL: 497.797  

Escolaridade  

 
 262  6.411      16.201                                           474.923 
                                             

 Ensino Fundamental 
 Ensino Normal Magistério                                                                                                                                                                              
        Magistério Indígena 
    Ensino Médio   
 Superior 

____________________________________________________________________________ 

    

Figura 3 - Número de professores do Ensino Médio por escolaridade – 2012 
Fonte: MEC/Inep/DEED – Sinopse Estatística da Educação Básica. 

 

 

 

Quadro 3 - Percentagem de professores da Educação Básica com pós-graduação Brasil – 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Todas as redes 25,2 24,8 24,9 27,2 29,0 

Federal 80,3 76,0 76,8 78,0 79,2 

Estadual 33,5 32,9 32,0 34,8 35,9 

Municipal 21,2 21,2 21,9 24,8 27,6 

Privada 24,2 23,0 22,1 22,7 23,5 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar – Elaboração: Todos Pela Educação 

. 

Apesar das dificuldades, os professores de todos os níveis considerados têm procurado 

obter formação. Relativamente a outros fatores, como as condições de trabalho, observa-se 

que uma baixa oferta está intimamente relacionada com uma baixa procura, como se pode ver 

no Quadro 3; no serviço municipal houve, em todos os anos, a menor percentagem de 
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professores de Educação Básica com pós-graduação, justamente pelo facto de as exigências 

quanto à formação do professor serem baixas e, consequentemente, haver uma concentração 

de salários mais baixos. Percebe-se, também, que na rede federal está a maior taxa de 

professores com pós-graduações, fruto da exigência de entrada no serviço público federal que, 

em mais de 90% dos concursos públicos, requer algum nível de pós-graduação (lato ou estrito 

senso), o que não acontece na rede municipal, que, maioritariamente exige apenas o ensino 

normal do magistério ou Ensino Superior. 

Uma outra situação lamentável, que se apresenta nas Figuras 1, 2 e 3, prende-se com a 

existência de professores que possuem apenas o ensino fundamental e que, mesmo assim, 

lecionam níveis de ensino que vão da educação infantil ao ensino médio. A formação dos 

estudantes em sala de aula fica, naturalmente, comprometida, na medida em que é 

inconcebível que alguém que não tenha o Ensino Médio possa lecionar esse mesmo nível. Na 

prática, infelizmente, esta é uma situação recorrente.  

Apesar do crescimento da taxa de professores que procuram obter um nível superior, 

há um conjunto de questões imediatas acerca das quais é importante refletirmos: quem são 

esses professores? O que fazem além das atividades na escola? Em que 

sociedade/comunidade se inserem? O que entendem por cultura? Acompanham os avanços 

tecnológicos ou ainda assentam a sua prática docente em métodos ultrapassados de ensino? 

Estas e outras indagações merecem espaço nesta dissertação, já que estão intimamente 

relacionadas com o nível de educação existente, que resulta na formação de um indivíduo.  

É legítimo afirmar que o ideal preconizado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira – LDB, o de que, no período de uma década, todos os professores da rede básica de 

ensino teriam formação superior ou pós-graduação, está ainda longe de acontecer. Como já 

foi referido, a Lei 9.394/96 ainda não cumpriu a tarefa a que se propunha, apesar de terem 

passado quase vinte anos. O que significa que, ao contrário do que se imaginava na época de 

criação da Lei, esta não é, de todo, uma tarefa fácil. 

 

4.4. Notas sobre a especificidade da formação docente na Amazónia 

Os dados apresentados no ponto anterior fazem referência à formação a nível nacional, no 

Brasil. Fazendo um levantamento por região, verifica-se que é na Região Norte – Berço da 

Amazónia Legal, e área geográfica onde se situou esta investigação, que se encontram os 

maiores índices de professores sem formação adequado adequada ao nível das turmas que 
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lecionam. Este foi, aliás, um dos grandes motivos pelos quais, em 2009, se instaurou o Plano 

Nacional de Formação de Professores – PARFOR. 

Para clarificar a desigualdade tão grande vivida entre as cinco regiões brasileiras 

(Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro Oeste), basta recorrer ao Anuário Brasileiro da 

Educação – um documento organizado com o objetivo de se acompanhar o Plano Nacional da 

Educação, e que tem até ao ano 2020 para executar as ações que visam a melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos e dos professores.  

 

No Ensino Fundamental, a desigualdade afeta a base de toda a aprendizagem escolar 

futura e da cidadania: a alfabetização. E os dados da Prova ABC 2012 revelam 

questões especialmente profundas quando se analisam os extremos. O percentual de 

crianças de 3º ano que atingem o mais alto nível de proficiência no Norte é a metade 

do verificado no Sudeste do País (Todos pela Educação, 2014, p.10-11). 

 

Como se verifica, a região Norte necessita de ser objeto de um olhar diferenciado, já 

que os valores relacionados com a educação na faixa etária mais baixa que apresenta são 

deficitários e a exigirem atenção: com efeito, aqui, as crianças não estão a desenvolver-se 

como as de outras regiões, têm maiores dificuldade de aprendizagem e isso reflete-se tanto em 

termos de leitura, como de escrita e cálculo matemático. 

Uma das justificações para a disparidade sentida dentro do mesmo país está 

relacionada com as oportunidades de preparação e atualização dos docentes na Região 

Amazônica – Norte do Brasil. As ofertas são, pois, muito inferiores, quando comparadas com 

as do Sul e Sudeste do país. Isso deve-se, muitas vezes, à localização, mas, o principal motivo 

é a falta de políticas públicas que vão ao encontro do que a população necessita, adaptando-se 

à sua realidade.  

Urge, então, investir na formação de professores, nessa região. Que não passa, apenas, 

pela oferta de formação. É necessário um aumento de investimento que contemple, por 

exemplo, a melhoria dos salários. 

  
Os dados calculados para este Anuário mostram que o salário médio do professor da 

Educação Básica (R$ 1.874,50) representa metade do salário médio dos demais 

profissionais com Ensino Superior completo e é três vezes menor do que o dos 

profissionais da área de exatas (Todos pela Educação, 2014, p.12). 

 

Para se exigir qualidade, é preciso investir. Se os professores não são adequadamente 

remunerados, é natural que isso se reflita negativamente. O que acontece é que o chamado 
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Magistério não é considerado uma carreira atrativa, ainda que as razões possam não ser, por 

vezes, as esperadas. No Norte, por exemplo, muitos professores afirmam claramente que são 

professores por não terem outra opção. Os resultados de uma tal escolha são trágicos: 

educação sem qualidade, alunos que não aprendem e professores desmotivados. 

Perante este quadro, oportuno relembrar o que, há muito, pensava Perrenoud (1993) 

sobre a prática e formação dos professores: 

 

O desejo de mudar a escola leva os formadores e as instituições de formação a 

considerar que preparam a escola para o futuro, que a formação deve neutralizar os 

disfuncionamentos e os fracassos do sistema educativo. Faz-se a formação para um 

mundo que há-de vir, no qual os programas correspondem, de forma inteligente ao 

desenvolvimento dos alunos e ao tempo disponível, os métodos são aplicáveis, os 

efetivos razoáveis, os meios de ensino, equipamentos e instalações adequados, os 

colegas estão prontos a trabalhar em grupo, os quadros dispostos a ajudar e a apoiar os 

professores e os alunos convenientemente preparados de anos anteriores para 

seguirem o ensino que se lhes dá. Mas seria bem melhor que se preparassem os 

professores para funcionar no “mundo real”, no qual as condições mínimas 

necessárias à ação pedagógica e a coerência entre fins e meios nem por sombras estão 

sempre reunidas (1993, p. 196).  

 

Está-se, ainda, muito longe de atingir a situação ideal. Falta criar alternativas, analisar 

o que não está a resultar, investigar o que se pode melhorar, desde a formação inicial à 

continuada, pensar em valores, na ética, disponibilizar tempo para a obtenção de uma 

formação qualificada. Isso facilitaria a compreensão sobre as mudanças do mundo real que 

têm influenciado a prática educativa; a partir desta visão, poderia, certamente, acontecer o que 

preconizava Perrenoud (1993): valorizar o momento presente e a realidade que envolve 

professor e alunos. 

 

4.4.1. O quadro da formação docente no Estado do Pará  

Como dizia o grande escritor paraense Benedicto Monteiro (2005, p. 10),  

Não é possível escrever a história do Pará sem se referir à Amazónia. Assim como não 

é possível escrever a história da AMAZÓNIA sem conhecer a história do Pará. Isto 

porque até o século XIII, o Estado do Pará incluía todo o território amazónico, 

descoberto e conquistado da foz do Amazonas até o extremo Oeste – Não respeitando 

a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas.   
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A extensão do território do Estado do Pará, no século XIII, já era grande e, mesmo 

com o tempo e as divisões territoriais, tem hoje uma área de 1.248.042,515 km
2
, repartida por 

144 municípios.  

Esta grandeza constitui verdadeiros desafios à promoção de políticas públicas de 

formação docente, que respondam a todas as necessidades da população amazónica que aí 

vive (mais de 7 milhões de habitantes). É neste contexto que nasce o Programa Nacional de 

Formação de Professores – PARFOR.  

“No Pará, até 2012, apenas 57,6% dos professores tinham licenciatura e apenas 13,2% 

tinham algum tipo de pós-graduação” (Todos pela educação, 2014, p. 108). Existe, portanto, 

um elevado número de professores não licenciados que trabalha em sala de aula. De onde se 

conclui que são necessárias medidas urgentes por parte do governo, mas também dos 

professores, para inverter este quadro. Mas isso não basta; é necessário que os professores 

sintam vontade de dar início à formação, e que esta seja continuada.  

Em relação às ofertas de formação por parte do governo, de acordo com o relatório de 

gestão da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica – DEB (2013), a região 

Norte lidera o ranking do número de matrículas efetuadas, com 48,86%. No estado do Pará, 

71,5% dos professores sem formação estão a ser atendidos pelo PARFOR. 

Porque as ofertas acontecem, resta aos formadores e formandos aproveitarem as 

oportunidades que são criadas e que, em parte, tentam adequar-se à realidade local dos 

Estados. Como diz Perrenoud (1993, p. 200), “no quadro de um processo de 

profissionalização, mais do que difundir respostas e soluções, a formação prepara os futuros 

professores para se interrogarem e para identificarem e resolverem problemas. Confere, 

portanto, competências metodológicas, não sobretudo para se ensinar, mas para se refletir 

sobre a prática de cada um.”  

Esta reflexão sobre a prática não é um dado adquirido. De acordo com dados da plataforma 

Freire e do Educacenso, hoje, a realidade paraense em relação à formação dos professores em 

serviço é a que consta do Quadro 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 – O PANORAMA DA PROFISSÃO DOCENTE NO BRASIL  
 

70 
 

Quadro 4 - Relação entre o número de funções docentes sem formação superior e o de matriculados 

em curso de Primeira Licenciatura 

UF 
Nº de funções 

docentes 

Nº de funções 

docentes sem 

formação superior 

Nº de 

matriculados em 

cursos de 1ª 

Licenciatura 

Percentagem de 

atendimento 

Pará 88.750 29.406 21.022 71,49% 

Bahia 174.059 74.760 11.554 15,45% 

Piauí 50.882 15.298 5.082 33,22% 

Amazonas 44.441 9.276 5.785 62,37% 

Maranhão 106.739 46.232 2.602 5,63% 

Fonte: Educacenso 2012; Plataforma Freire (2013) 

 

Como se observa no Quadro 4, o estado do Pará apresenta a maior percentagem de 

atendimento a professores sem formação; porém, é no estado da Bahia que se encontra o 

maior número de docentes sem formação superior. 

O Quadro 4 mostra ainda um dado importante: os cinco estados destacados pertencem 

às regiões Norte e Nordeste – as mais carentes neste tema da formação docente e onde, como 

em outros estados brasileiros, existe uma má distribuição de rendimento, o que também 

contribui para a falta de qualificação dos professores. Muitos só estão a tirar um curso devido 

aos programas do governo, pois nem todos têm condições de pagar um curso superior 

particular. 

Foi, portanto, neste contexto que se desenrolou a presente pesquisa, que abordou esta 

problemática, procurando obter resposta para a seguinte pergunta: numa região onde o nível 

de formação dos docentes é, na generalidade, baixo, o que leva tantos professores em serviço 

estão a abandonar as suas formações? Não obstante a falta de material bibliográfico, a 

importância desta problemática, e principalmente o contexto geográfico em que ocorre – a 

Amazónia legal – justificavam plenamente a investigação dos fatores que concorrem para os 

resultados apresentados ao final deste trabalho. 

 

4.5. Sobre o PARFOR – Plano Nacional de Formação de Professores: percurso inicial 

Toda a ação no âmbito profissional nasce de uma necessidade contextualizada pelos 

indivíduos de uma sociedade ou comunidade que tem aspirações que pretende ver 

concretizadas. Foi assim que nasceu o PARFOR. Havia um grande número de professores 
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sem formação em todo o Brasil e o PARFOR foi uma medida planeada para cumprir metas de 

formação no cenário brasileiro. 

O PARFOR foi lançado em 28 de maio de 2009 como uma ação emergencial 

destinada à formação de professores em serviço. Tem a finalidade de atender às 

disposições da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação, instituída pelo Decreto nº. 6.755/2009, cujas diretrizes estão ancoradas no 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, criado pelo Decreto 6.094/2007 

como programa estratégico do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. Este 

Plano, lançado em 2007, elenca entre seus objetivos principais a formação de 

professores e a valorização dos profissionais da educação (MEC, 2013, p.31). 

 

O relatório da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica - DEB de 

2013 demonstra com nitidez a urgência de se instaurar o Plano Nacional de Formação de 

Professores. Esta é, como já foi referido, uma medida recente - data de 2009. 

Para que fosse implantado, o PARFOR necessitou da colaboração da União, dos 

Estados, Municípios e parcerias com as Universidades e Institutos Federais de Educação, a 

fim de garantir cursos de formação inicial, na modalidade presencial e à distância. 

Convém não esquecer que, embora haja uma preocupação em formar professores que 

carecem de formação superior (primeira licenciatura), o PARFOR também se propõe formar 

professores que atuam em áreas diferentes daquelas em que se formaram ou aqueles que, já 

tendo algum grau, só são bacharéis – não licenciados. A esta modalidade de formação chama-

se complementação pedagógica. 

A participação dos estados foi viabilizada por meio de Acordos de Cooperação 

Técnica (ACTs) firmados entre a Capes e as Secretarias Estaduais de Educação ou 

órgão equivalente. Por sua vez, a participação das IES é efetivada por meio de 

assinatura de Termo de Adesão ao ACT. Os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à 

Formação Docente analisam a demanda das respectivas redes estadual e municipal, 

planejam, organizam e acompanham o desenvolvimento da formação em cada unidade 

federada (ibid). 

 

Tratando-se de um programa ambicioso, há uma preocupação em constantemente 

avaliar os aspetos positivos e negativos que o PARFOR, como, de resto, qualquer programa, 

tende a apresentar. A avaliação é da responsabilidade dos Fóruns Estaduais Permanentes de 

Apoio à Formação Docente.  
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Para facilitar o acesso ao programa, foi criada a plataforma Freire – assim chamada em 

homenagem ao grande educador Paulo Freire. É nessa plataforma que os professores se 

inscrevem para participar dos cursos oferecidos. Logo após a inscrição, são selecionados pelas 

respetivas secretarias de educação. 

O PARFOR propõe- se promover a entrada dos professores do serviço público de 

ensino na formação superior, uma exigência ditada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira – LDB, a Lei 9394/96. Pretende, igualmente consolidar os Fóruns 

Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente, nos termos do Decreto 6.755/20097, 

uma vez que só assim se poderá fazer um acompanhamento da formação docente em cada 

unidade da federação. 

Para além destes objetivos, existe a preocupação de que o professor seja estimulado a 

realizar estudos e pesquisas sobre formação docente, com base nas vivências e trocas de 

experiências e nos saberes advindos do estreito contato com docentes em pleno exercício, 

elevando-se a qualidade dos professores nas escolas de educação básica (Ministério da 

Educação, 2013). 

PARFOR representa, desta forma, uma esperança para quem precisa da formação ou 

deseja aperfeiçoar-se e atualizar-se na procura por um ensino de qualidade. Constitui ma 

estrutura realmente importante, pois poderá dar origem a investigações transversais e 

trabalhos de extensão entre os professores formandos, os formadores e mesmo entre os alunos 

daqueles que estão em formação. É um verdadeiro campo de pesquisa sobre a educação, 

implantado nas cinco regiões brasileiras. Possui um público vasto, com valores, 

conhecimentos e culturas diferentes, algo bastante pertinente para a educação, já que tem em 

conta o conhecimento dos seus atores nos seus contextos e realidades.  

No entanto, como destaca Imbernón (2009, p.14), “avançamos pouco no terreno das 

ideias e nas práticas políticas para ver o que significa uma formação baseada na liberdade, na 

cidadania e na democracia”. 

 

4.5.1. PARFOR – aspetos gerais e contextuais 

A grandiosidade do programa PARFOR exige uma série de ponderações, razão pela qual foi 

planeado de modo a articular coerentemente cada ação desenvolvida. Na prática, o PARFOR 

funciona a partir da concessão de bolsas aos professores formadores e recursos de custo. Não 

existe um professor que trabalhe exclusivamente para o PARFOR; de modo geral, são 
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professores que se disponibilizam a contribuir, recebendo, em troca, uma bolsa, de acordo 

com a carga horária da disciplina. 

Logo no início, o PARFOR decorria duas vezes por ano, na maioria dos estados 

brasileiros. Contudo,  

Em 2013, com a finalidade de fortalecer o planejamento estratégico, o PARFOR 

passou a realizar chamada anual para a oferta de cursos e vagas. A Plataforma Freire 

seguiu seu processo de reestruturação com a introdução de novos módulos, visando 

tornar mais eficiente o processo de concessão e o acompanhamento da execução dos 

recursos investidos no Programa Também em 2013, com a finalidade de atender as 

orientações do Decreto nº 7.568, de 16 de setembro de 2011, a DEB lançou o Edital 

30/2013, de 29 de julho de 2013, para selecionar Instituições Privadas sem fins 

lucrativos que desejassem participar do PARFOR. Um total de 32 Instituições 

Privadas Sem Fins Lucrativos enviaram propostas e todas foram habilitadas a ofertar 

turmas especiais no Programa (MEC, 2013, p.33). 

 

Hoje, o PARFOR atinge as fronteiras das Instituições superiores privadas, devido à 

grande procura de professores para serem formados, não se limitando, apenas, às 

universidades públicas. Entretanto, nem todos os envolvidos no processo entendem a política 

do PARFOR.  

Os números superestimados de demanda em áreas que não se aplicam ao ensino 

fundamental indicam que alguns municípios não entendem objetivamente o PARFOR 

e que ainda não estão suficientemente preparados para elaborar o planejamento das 

ações de formação docente em suas unidades administrativas. Tal cenário é um 

indicativo que é necessário investir e atuar na formação dos gestores em educação 

(MEC, 2013, p. 41). 

 

Efetivamente, governo necessita de avaliar a questão da formação dos gestores. Fala-

se, na verdade, muito em formação de professores, mas esquece-se os gestores, coordenadores 

e diretores desses professores. Que formação têm recebido? Estão atualizados em relação às 

verdadeiras necessidades do professor? Porque são necessárias medidas relativas a este 

aspeto, assiste-se ao nascimento de fóruns de discussão, com a finalidade de permitir que o 

programa cresça em qualidade e que a formação seja pensada, repensada e corrigida sempre 

que necessário. 

Em relação procura, em “2013, foram solicitadas 361.020 vagas. Desse total, 78,92% 

é demanda da rede municipal e 21,08% da estadual. Com relação ao tipo de turma observa-se 
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que 71,07% das vagas foram solicitadas em cursos de Primeira Licenciatura, 26,31% em 

Segunda Licenciatura e 2,62% em Formação Pedagógica” (MEC, 2013, p. 43). 

Quanto aos cursos, constatou-se que Pedagogia é o curso que lidera os números de 

vagas solicitadas. O maior número de pedidos de vagas, em 2013, partiu dos municípios, o 

que dá a entender que o PARFOR se tem consolidado no interior do Brasil, como se pode ver 

no Quadro 5:  

 

     Quadro 5 - PARFOR: percentual de vagas solicitadas em 2013 

Cursos Percentagem por vagas 

Pedagogia  15,46% 

Artes  9,97% 

Educação Especial 8,25% 

Ciências Naturais/ Biológicas 8,19% 

Letras – Língua Portuguesa 6,77% 

Pedagogia do Campo 5,87% 

Matemática  5,62% 

Educação Física 5,27% 

História 5,07% 

Geografia 4,87% 

Informática 4,77% 

Letras – Libras  4,27% 

Música 3,95% 

Letras – Inglês      3,82% 

Ciências Sociais/Sociologia 2,63% 

Filosofia  2,62% 

Letras – Espanhol  2,61% 
                                               Fonte: Plataforma Freire 

 

 Com regulamentação através de Decretos e Leis governamentais que fazem parte do 

acervo brasileiro, a licenciatura exigida para trabalhar com crianças desde a educação infantil 

ao 5º ano do Ensino Fundamental é a de Pedagogia, razão pela qual este é o curso mais 

solicitado. Além disso, é na educação infantil que o Brasil apresenta o maior número de 

professores sem formação adequada. 

Nota-se, pelos dados contidos no Quadro 5, que o PARFOR se preocupou com a 

variedade de cursos necessários à formação. E é importante salientar que ainda há cursos que 

não foram solicitados em 2013, mas que fazem parte do quadro de cursos oferecidos pelo 

programa. É o caso do curso de Física, que, no início da presente investigação, apresentava 

um elevado índice de desistência/abandono por parte dos alunos/professores em serviço. 

O PARFOR enquadra-se, hoje, dentro de um perfil que tem espaço alargado para a 

investigação. Exemplo disso são os livros, revistas e diversos artigos produzidos por 

coordenadores, formadores e formandos que atuam ou atuaram no âmbito do PARFOR. A 

produção do conhecimento científico-académico tem vindo a acontecer, e esse fator só 
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corrobora o espírito que existia aquando da implementação do programa: estabelecer um 

plano de ação que não se limitasse às paredes da sala de aula.  

Apesar dos fatores positivos, há outros aspetos que devem ser equacionados: como 

está estruturada a formação? O que dizem os formadores? Tem ocorrido alguma mudança na 

prática docente dos professores-alunos que dela participam? Estas são algumas das linhas que 

nos podem guiar no caminho de perceber como evolui a formação e, juntamente com ela, os 

seus formandos.  

  

4.5.2. PARFOR – desafios e perspetivas na Amazónia Brasileira 

Não se pode pensar que o PARFOR resolveu o problema da formação de professores na 

AMAZÓNIA; na verdade, os desafios são ainda muitos. Entre eles, o problema do cansaço do 

corpo docente e discente: em alguns estados, como no Pará, os professores formadores têm 

uma carga horária excessiva para cumprir e pouco tempo par o fazer. Acresce que, se a carga 

horária de uma disciplina é cumprida, por exemplo, numa semana, isso equivale a dizer que o 

aproveitamento das componentes curriculares não é satisfatório, já que há disciplinas com 

uma carga total de 100h, mas o docente dispõe, apenas, de 8 ou 10 dias para a cumprir. Nestes 

casos, os formandos chegam a permanecer na sala de aula até 10 horas por dia, acontecendo, 

por vezes uma sobreposição da formação com períodos de férias e fins-de-semana. Situações 

destas comprometem a produtividade das aulas.  

Nesse sentido, o PARFOR tem sido alvo de algumas críticas por parte de quem se 

interroga acerca da viabilidade de adquirir conhecimento no âmbito de uma disciplina a que 

são afetadas 40, 60 ou 100h de carga horária em apenas três ou quatro dias ou até uma 

semana, pondo em questão aquilo que possa ter sido aprendido, condensado e assimilado.  

Na medida em que são fragilizados, precarizados e aligeirados os processos de 

formação dos professores, em especial daqueles que atuam/ ou irão atuar na escola 

pública, há consequentemente, a crescente e gradativa desqualificação desses 

profissionais e, por sua vez, o enfraquecimento da possibilidade da escola estar, de 

alguma forma, contribuindo para o fortalecimento de um projeto contra-hegemónico 

de sociedade. É possível dizer que, ao se fragilizar a formação dos professores que 

atuam na escola pública, se fragiliza, em última instância, a formação/educação dos 

trabalhadores de modo geral, e se colabora para a manutenção da ordem estabelecida 

(Vieira, 2010, p.15). 
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A rapidez com que o governo acelerou o processo de formação dos professores exige 

que se reflita sobre o que os discentes estão, na verdade, a aprender. Será que estão formar-se 

pelo título, por exigência do estado, por estímulo e ascensão a um nível ou um salário 

melhor? Ou porque sabem que precisam de adquirir habilitações para melhorar as suas 

condições e as dos seus alunos, no presente e futuramente? 

Com efeito, ainda há muitas reformulações a serem feitas por parte do governo e dos 

demais envolvidos nesta questão. 

A corrida acelerada pela formação pode comprometer a qualidade, mas sabe-se que 

há, por parte do governo, um compromisso em promover a formação docente, na medida em 

que: 

É nesse contexto de reestruturação produtiva que a educação passa a contribuir em 

favor do capital por meio da internalização pelos indivíduos, da posição hierárquica 

que lhes foi atribuída, na sociedade, pelos mecanismos de reprodução ideológica, que 

estão muito presentes, especialmente, nas instituições de educação formal (Sampaio, 

2010, p.151). 

 

Este constitui, pois, mais um desafio a ser vencido na Amazónia e em outras regiões 

do Brasil. O que nos leva à seguinte questão: o que esperar da formação que tem sido 

oferecida na Amazónia? O modelo de formação baseado em recomendações de natureza 

capitalista pouco ou nada contribui para uma efetiva mudança da prática educativa, e este é 

mais um desafio a ser superado na Amazónia. Para que se construa uma formação sólida e 

realista, é preciso ter professores críticos e que cada sujeito envolvido (direta ou 

indiretamente) no processo formativo cumpra o seu papel. Se necessário for, que a história 

seja conhecida e reconstruída, porque só a partir de uma transformação social e da valorização 

dos formandos e formadores dentro de seus contextos teremos uma educação sólida e eficaz. 

Como defende Imbernón (2009, p. 110): 

 

É possível vislumbrar alternativas que abram janelas por onde entre o ar fresco, como 

as que não se limitam a analisar apenas a formação, como o domínio das disciplinas 

científicas ou académicas, mas que propõem modalidades, em que o papel da 

formação permanente é criar espaços em que o professorado tenha voz desenvolvendo 

processos reflexivos e indagativos sobre os aspectos educativos, éticos, relacionais, 

colegiais ou colaborativos, atitudinais, emocionais etc., que vão além dos aspectos 

puramente disciplinares, uniformizáveis, técnicos e supostamente objetivos.  
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É inegável que o acesso à educação, no Brasil, embora não seja ideal, tem sido alvo de uma 

reestruturação acentuada, além de ter crescido. Certamente que novos desafios virão, em 

virtude de os velhos terem sido superados, ou, simplesmente, porque é necessário enfrentá-

los. Para que se caminhe no sentido da concretização plena, não se pode cruzar os braços e 

pensar que os problemas devem ser resolvidos apenas por um grupo de professores, pelo 

governo ou por qualquer pessoa a título individual. Esta é uma tarefa de todos, o papel da 

sociedade no seu conjunto, porque, no fim, é para ela que os cidadãos se formam e é por ela 

que são forjados.
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A PROBLEMÁTICA DO ABANDONO NA 
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DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO INTERIOR DA AMAZÓNIA 
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CAPÍTULO 5 - A PROBLEMÁTICA DO ABANDONO NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

Este capítulo inclui uma parte do suporte teórico necessário de fundamentação desta 

investigação relativo à problemática do abandono da formação no âmbito do PARFOR, por 

parte dos professores, na AMAZÓNIA. Nesse sentido, num primeiro momento, é feita uma 

abordagem à problemática geral do insucesso escolar, referindo os principais conceitos 

associados e respetivos indicadores, bem como as principais teorias explicativas. Em seguida, 

analisa-se o abandono no Ensino Superior brasileiro, com base não apenas nos indicadores, 

mas, igualmente, na procura de algumas das razões para que este abandono aconteça de forma 

tão intensa. 

O foco principal será a compreensão do abandono da formação em cursos regulares e 

outros que ocorrem de forma intervalada/não regular (período de férias ou fins-de-semana) – 

caso do PARFOR, no estado do Pará, e na AMAZÓNIA. Revelados os indicadores e as 

possíveis causas, aponta-se, então, algumas das consequências para os envolvidos desse 

abandono.  

O enquadramento teórico é fundamentado em autores como Tinto (1982; 1993), que 

defende a integração do estudante na universidade desde o momento de entrada até ao final do 

curso. Posição corroborada por Padilha (2007) e Severino (2007), para quem o planeamento 

docente e discente, desde o princípio dos estudos na universidade, pode contribuir para 

manter o estudante por mais tempo na instituição. 

Bourdieu e Passeron (1975) também são importantes para se compreender o processo 

de entrada e permanência dos formandos na universidade, pois, em certos momentos, as 

questões sociais e culturais podem representar fatores de exclusão no processo de integração 

do estudante. Em vez de incluir, a escola pode ter um efeito perverso e excluir o estudante, 

dependendo da forma como este desenvolve a sua trajetória académica. 

A adaptação à vida académica depende de fatores internos e externos, de acordo com 

Andriola, Andriola e Moura (2006), Duran (2007), Gaioso (2005), (Sil, 2004), Ferrão et al. 

(2000) e outros estudiosos do assunto. Os fatores institucionais podem, em muitos casos, 

contribuir para o abandono da formação, como destacam Almeida, Vasconcelos e Mendes, 

(2008), Silva Filho et al. (2007) e Martins (2007). 

Diversos autores, como Fernandes (2012), Barros (2010), Marcelino (2010), Souza 

(2009), Bardagi e Hutz (2008), Benavente e Correia (1980), Duran (2007), Gaioso (2005), 
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(Sil, 2004), Codo (2000), Ferrão et al (2000), Costa et al. (2013), Lara (2011), Gurgel (2011), 

Albuquerque Filho (2009), Paredes (1994) e Vargas (2004), identificam, nos seus estudos, as 

razões de natureza pessoal como uma das causas para o abandono. 

Por sua vez, Santos (2007), Caetano (2005) e Ferrão et al (2000), acreditam que as 

questões regionais são promotoras do abandono, devido, principalmente, às grandes distâncias 

que os alunos são obrigados a percorrer entre as universidades e o seu local de residência.  

Sil (2004), Ajala (2012), Lara (2011), Gurgel (2011), Villas Boas (2003), Gonçalves 

(2002) e Benavente et al. (1994) destacam que a questão socioeconómica constitui, entre 

outros, um fator preponderante para a desistência de um curso superior. 

Para entender as causas do abandono da formação, recorreu-se também a autores que 

apontam o facto de alguns formandos terem forte propensão para a desistência, tendo 

desistido, igualmente, de outros cursos que frequentavam (Petty, Johnston e Shafer, 2004; 

Martins, 2004) e procurou-se entender até que ponto o abandono é passível de ocorrer em 

cursos intervalados ou à distância (Bizarria, 2014; Napoleão Filho, 2013; Martins, 2013; e 

Pacheco, 2010). 

Além de autores de referência nacional e internacional, nesta pesquisa recorreu-se 

também a documentos oficiais de organismos do Governo Brasileiro, como o Anuário 

Brasileiro da Educação 2014, o Censo do Ensino Superior 2013, às pesquisas do Instituto 

Lobo para o Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia (Silva Filho, 2007) e ao Relatório 

de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD, 2014). 

Este estudo permitirá compreender melhor a necessidade de valorização do formando 

e do seu contexto de que fala Tigrinho (2008) e como é importante refletir sobre a própria 

prática e sobre o processo de abandono (Abrantes, 2014; André e Cachinho, 2011; Freire 

1996). Ao referir-se aos conceitos de sociedade pós-tradicional, reflexividade institucional, e 

descontextualização das instituições, Giddens (2000) chama a atenção para o facto que a 

sociedade e os indivíduos passam constantemente por modificações; o que, certamente, 

poderá ajudar a esclarecer o porquê do abandono nas instituições, sobretudo se se fizer uma 

análise mais profunda da prática profissional (Bernstein, 1993), de modo a atingir uma 

compreensão mais ampla sobre o processo formativo do indivíduo (Antonio e Lucini (2007). 

Esta análise permitirá uma maior sociabilidade promovida pela educação (Tonet, 2011) e pela 

comunicação, que pode ser considerada fator decisivo no bom relacionamento interpessoal 

entre formando e formador (Marchiori, 2010). 
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À medida que o abandono aumenta nos vários segmentos educacionais, mais urgente 

se torna estudá-lo (Martins, 2007), na medida em que, segundo Allende (2012), a grande 

questão não é a do acesso, mas a da permanência do estudante no ambiente universitário. 

Ao longo da revisão da literatura, foi-se tornando evidente que a temática do abandono 

escolar nos ensinos fundamental e médio tem recebido muita atenção por parte dos vários 

autores. Porém, a nível do Ensino Superior, impõe-se uma ampliação da bibliografia, 

particularmente no que diz respeito a estudos específicos sobre a questão do abandono em 

cursos de formação superior não regular de ensino. E é nesse sentido que o presente trabalho 

assume relevância e pode contribuir para o processo de revisão da elaboração, organização e 

desenvolvimento dos cursos destinados à formação de profissionais da educação básica, no 

Brasil. 

 

5.1. Insucesso na formação académica: conceitos, indicadores e teorias explicativas 

Nas últimas décadas, em vários países, tem-se assistido ao fenómeno do insucesso escolar, 

como revelam regularmente os media e as pesquisas e estudos realizadas a nível nacional e 

internacional. Daí que governos, sociedade e principais envolvidos nesta questão devam 

refletir, de forma a que sejam tomadas medidas para resolver, ou, pelo menos, atenuar este 

quadro que, no Brasil, em particular, se tem agravado.  

Mesmo quando os índices das pesquisas governamentais demonstram que, em algum 

momento, o insucesso escolar desceu, este continua alto, quando comparado com o de outros 

países. E o mesmo sucede quando se compara a AMAZÓNIA com outras regiões brasileiras. 

Neste capítulo, apresentar-se-á alguns conceitos, indicadores e teorias que tentam 

explicar o fenómeno do insucesso, referindo as consequências que o seu maior indicador, o 

abandono, poderá ocasionar, marcando negativamente o futuro de alunos em formação 

académica. 

 

5.2. Alguns conceitos que explicam o insucesso 

De acordo com Fernandes (2012, p. 11) “A expressão ‘insucesso escolar’ entrou na literatura 

pedagógica após a obrigatoriedade do ensino escolar”. Ao longo dos anos, e nos diferentes 

países, vários foram os conceitos associados ao insucesso: insucesso escolar, abandono 

escolar, abandono escolar precoce, desafetação escolar, jovens não empregados que não estão 

em educação ou formação (NEEF). Por vezes, a terminologia usada tem uma conotação 
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pejorativa, como é o caso da palavra fracasso, impregnada de uma forte carga de 

discriminação e separação. 

A expressão insucesso escolar começou a ser utilizada em meados dos anos 40, logo, 

não pode ser considerada antiga. Inicialmente, o insucesso escolar era visto apenas como algo 

individual, uma vez que a escola era privilégio das classes média e alta. A psicologia, por 

isso, utilizava a expressão, analisando-a individualmente (Sil, 2004). Após a 2ª guerra, porém, 

ela foi ganhando outras conotações; em virtude de se ter passado a acreditar que o 

crescimento económico estava diretamente ligado com a escolarização, a educação tornou-se 

extensiva à classe baixa, principal fornecedora da mão-de-obra necessária ao 

desenvolvimento da economia.   

É neste contexto de desigual acesso à educação que nascem muitos dos estudos sobre 

o processo de acesso e permanência na escola (Duarte, 2000) e se começa a falar em 

insucesso/fracasso escolar.  

Para Fernandes (2012), o insucesso escolar representa um desafio para a escola e para 

a sociedade. O autor realça que, quando se fala em insucesso, invoca-se um confronto entre a 

escola e a personalidade do aluno, porque há visivelmente uma atitude de rejeição 

inferioridade por parte do aluno que não se sente capaz ou se sente inferior aos demais 

colegas da classe. A partir de uma visão antropológica, Duarte (2000) mostra que a cultura 

propagada pela escola não condiz com o conhecimento que o aluno possui e que o insucesso 

resulta do facto do aluno não ser capaz de acompanhar a cultura da escola. 

O conceito de insucesso parece, assim, depender de uma cultura letrada, uma ideia não 

defendida nesta tese. Há todo um conjunto de fatores que podem conduzir a uma situação de 

insucesso. Desde logo, questões de natureza social que não afetam apenas uma das partes. 

Com efeito, Benavente e Correia (1980) justificam o insucesso a partir de uma ação de todos 

os envolvidos no processo: alunos, família, escola, professores e políticas educativas. 

O conceito de insucesso escolar pode estar centrado no aluno, como se pode ver 

através da definição da REDE EURYDICE que, há cerca de 20 anos atrás, definia o insucesso 

escolar “como a incapacidade que o aluno revela em atingir os objetivos globais definidos 

para cada ciclo de estudos” (1995, p.47); ou pode abranger outros atores, sendo avaliado no 

contexto de uma grande abrangência de perceções - dos pais, dos alunos, dos professores - e a 

partir das práticas de avaliação e certificação promovidas pelo sistema de ensino 

(Montagner,1998). 
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Outros autores vão para além da conceptualização do termo insucesso. É o caso de 

Cortesão e Torres (1990, p.35), que afirmam que: 

O insucesso revela a situação de mal-estar dos alunos na instituição escolar, como: a 

agressividade, o desinteresse, a violência e a delinquência. Por seu turno, a 

incapacidade de mobilização dos conhecimentos adquiridos, após o término da 

escolaridade, é também um indicador de que a educação não se cumpriu. 

 

Pode-se depreender de todos estes conceitos que o insucesso é um problema de ordem 

social, económica e política que deve ser enfrentado por todos os envolvidos, avaliando-se as 

suas causas e procurando entendê-las, a fim de solucioná-las ou atenuá-las. O insucesso é 

tratado ainda como desafetação escolar, isto é, a ausência de compromisso com a escola, a 

falta de dedicação para com o ensino. Neste caso, os estudantes podem chegar a abandonar os 

estudos ou a não obter resultados satisfatórios ao final de um período de estudos (Carrito, 

2014). 

Considera-se em situação de insucesso os alunos que não conseguem acompanhar as 

aulas com bom aproveitamento, não apenas em relação ao final de um ano letivo, mas, 

também, em relação a outra etapa/nível de estudos, no que concerne às avaliações realizadas 

no final de cada bimestre estudado. 

Outro termo bastante empregado quando o assunto é insucesso, é a sigla NEEF 

(traduzida do Inglês NEET – Not in Education, Employment or Training, que se refere a 

jovens sem educação, emprego ou formação). NEEF é utilizado pela maior parte dos países 

europeus para referir os jovens entre os 15 e os 24 anos que não têm um emprego e não estão 

inscritos em qualquer plano de estudos ou formação (EUROFOUND, 2012). Estes jovens 

podem ter procurado anteriormente respostas ou satisfação numa escola e não ter encontrado. 

Podem sentir-se atualmente frustrados e serem vítimas do insucesso. A escola pode, pois, não 

ter correspondido às suas expectativas. 

Não só os jovens que se encontram na situação de NEEF constituem preocupação e 

são objeto de estudo. Há ainda outros conceitos que o insucesso pode ocasionar, como 

“abandono escolar”, “abandono escolar precoce” (ESL) e “abandono precoce do ensino e da 

formação” (ESLers) (Dale apud Costa et al. 2013, p. 169). Estas designações são, 

indubitavelmente, fruto de um constante progresso da problemática do insucesso. Costa et al. 

(2013, p.170) sistematizam, desta forma, as várias designações: 
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• O abandono escolar (abandono escolar) refere-se ao abandono do sistema de ensino, 

antes de completar a escolaridade obrigatória, dentro dos limites de idade legal (INE, 

2013) - este termo evoluiu para ESL e NEET, embora seja amplamente utilizado como 

"sinónimo" da sua evolução. 

• Abandono escolar precoce (AEP) é usado para se referir aos que se situam na faixa 

etária 18-24 que deixam a educação e a formação com ensino secundário ou menos, 

que não estão mais em educação ou formação (CEU, 2011). 

• Os jovens que não estão empregados nem em educação e formação (NEET) refere-se 

à população de uma determinada faixa etária que atende às seguintes condições - (a) 

não estão empregados (ou seja, desempregados ou inativos de acordo com a definição 

da Organização Internacional do Trabalho) e (b) que não receberam qualquer tipo de 

educação ou formação nas quatro semanas anteriores ao inquérito (EUROSTAT, 

2013). 

 

Como se pode observar, a evolução dos vários conceitos relativos ao insucesso escolar 

demonstram o quanto a escola deve aos jovens e o quanto é necessário proceder a mudanças 

no currículo, na metodologia, na didática, nos sistemas de avaliação; e depois de tudo isso, 

talvez continue a faltar o aspeto principal: ouvir quem está em situação de insucesso e pensar 

e encontrar métodos que consigam a inversão desse quadro. 

A partir da análise de todos os resultados que o insucesso pode apresentar, é legítimo 

inferir que o insucesso representa a não concretização dos objetivos a serem alcançados 

durante a vida escolar, tanto em relação aos resultados obtidos, quanto ao acompanhamento 

das turmas onde estes alunos estão inseridos, pelo facto de demonstrarem um desfasamento 

na aprendizagem. Em situação de insucesso, o aluno chega ao final do ciclo de estudos sem 

alcançar as metas quantitativas e qualitativas. É urgente, nestes casos, que o governo, a 

escola, e até a própria família tomem medidas para que o insucesso não venha a ter 

consequências lastimáveis na vida social, educacional e até psicológica daqueles que dele já 

foram vítimas. 

 

5.3. Indicadores do insucesso escolar 

Compreender o fenómeno do insucesso escolar exige avaliar as componentes que o indicam. 

Quando se inicia um período letivo ou ciclo de estudos, tanto o aluno quanto o 

professor esperam que suas expectativas sejam atingidas. Porém, tal nem sempre acontece, já 

que, no decorrer da jornada escolar/académica, há vários fatores ou variáveis, até mesmo de 

natureza pessoal, que podem indiciar insucesso escolar. 
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Há indicadores que se referem diretamente à componente da socialização; outros são 

baseados na instrução; e há ainda o mais gravoso de todos: o abandono. 

Em relação à socialização, vários fatores exógenos podem entrar na equação. Os 

alunos podem, por exemplo, no decorrer das aulas, demonstrar comportamentos atípicos pelo 

facto de não se identificarem com a/as disciplina/as ministrada/as, com os colegas de classe, 

com o próprio professor ou até mesmo com a escola onde estudam. Como resultado dessa 

falta de identificação, os alunos passam a não valorizar a instrução recebida, ausentando-se 

das aulas para desenvolver outras atividades que consideram importantes; outras vezes, apesar 

de estarem na sala de aula, não se concentram como deveriam e não participam nas atividades 

propostas. Há casos em que tentam tudo para serem retirados da sala de aula. Assim, sempre 

que manifestam comportamentos divergentes ou desviantes relativamente ao que seria de 

esperar, estamos perante indicadores de insucesso na componente da socialização do ato 

educativo (Afonso, 1988). 

Nesse sentido, a integração social do aluno deve constituir fator de interesse das 

políticas educacionais, pois amenizaria as consequências que este indicador poderá trazer ao 

aluno, à comunidade e à própria escola. O insucesso do aluno pode representar o insucesso 

das ações escolares, uma vez que a escola: 

tem de ser transmissora do património cultural, de preparar as gerações novas para 

inserção na vida ativa, fomentar nos educandos o espírito de criatividade, deixar de ser 

o elemento perpetuador da estratificação social.  

O conteúdo de uma tal definição exige a existência de uma abertura da escola e 

instituições educativas adaptadas às necessidades intrínsecas (psicológicas, afetivas, 

cognitivas e sociais) dos educandos, elaborando, constantemente metodologias que 

favoreçam a recreação intelectual e desenvolvam o espírito comunitário e de 

sociabilidade entre os educandos e entre estes e o mundo dos adultos (Fernandes, 

2012, p. 95,96). 

 

Logo, desenvolver atividades que permitam a interação e promover trabalhos de 

acompanhamento psicológico para motivar e descobrir as causas subjacentes ao 

comportamento desses alunos poderia contribuir para que as metas de sucesso fossem 

concretizadas e se construísse um quadro inversamente proporcional ao do insucesso. 

O insucesso pode, ainda, estar relacionado com a componente da instrução, isto é, há 

alunos que não desenvolvem as competências cognitivas necessárias à aquisição dos 

conhecimentos teóricos e práticos e, por isso, em muitos casos, terminam por repetir o mesmo 

ciclo de estudos por um ou por vários semestres. Este facto favorece um possível abandono 
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porque “na realidade, todo o aluno, intensa ou fracamente, vãmente ou, pelo contrário, 

mantendo um esforço organizado, aspira ao êxito escolar. Deseja-o e espera-o. Quando não o 

alcança, sofre” (Fernandes, 2012, p. 15). 

De todos os indicadores, o abandono é considerado o mais grave. Vem, 

frequentemente, na sequência de repetições e reprovações, ainda que nem sempre o facto de 

ter sido reprovado ou de ter dificuldades de aprendizagem seja sinónimo de abandono. Em 

certos casos, há questões geográficas, familiares, económicas, entre muitas outras, que levam 

ao abandono e que não têm a ver propriamente com dificuldades de aprendizagem e com 

repetições prévias. 

Primeiramente, é importante entender que: 

A noção de abandono escolar está geralmente identificada com a interrupção da 

frequência do sistema de ensino por um período considerado suficiente para que esta 

ausência possa transformar-se num afastamento praticamente irreversível (Justino, 

2009, p. 3). 

 

O abandono pode transformar a vida de um jovem, impedindo-o, em muitos casos, de 

voltar a frequentar os bancos de uma escola e, consequentemente, retirando-lhe a 

possibilidade de reversão social, porque sem educação não poderá profissionalizar-se, ou, 

futuramente, frequentar uma universidade a fim de continuar o seu ciclo de estudos. 

Para além destes fatores, sabe-se que há uma visão diferenciada a respeito do 

abandono no Ensino Superior, ao abordarmos diferentes épocas, pessoas, conceitos formados 

ou em formação. Assim, urge estudar este abandono como uma consequência própria da crise 

que o sistema de ensino tem atravessado nos últimos anos – instaurando políticas públicas 

educacionais que respondam com eficiência às necessidades deste público em formação. 

“…São raríssimas as IES brasileiras que possuem um programa institucional 

profissionalizado de combate à evasão, com planejamento de ações, acompanhamento de 

resultados e coleta de experiências bem-sucedidas” (Silva Filho et al. 2007, p. 2). 

É preciso que os cursos não sejam apenas impostos, mas que deem oportunidade de 

escolha aos formandos, de acordo com suas aptidões. A atenção ao fenómeno do abandono, 

no Ensino Superior, ainda é consideravelmente recente; na realidade, as instituições de 

ensino, até há pouco tempo, não se importavam com quem saía, mas apenas com quem 

entrava e permanecia nas instituições. O próprio abandono escolar também é um campo de 

pesquisa novo – data dos anos 80 o interesse por este fenómeno e os estudos acerca dele. Esta 

demora em promover a discussões acerca desta questão e na procura por saídas para lidar com 
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ela agravou a questão no Brasil, de tal forma que, entre cem países, continua a ser um dos três 

que maior taxa de abandono escolar apresenta (PNUD, 2014). 

Diversos podem ser os fatores que causam o abandono. Na perspetiva de Benavente et 

al. (1994), o abandono é claramente uma consequência das desigualdades sociais, refletindo a 

fragilidade do sistema de ensino que continuará a ser ineficaz se não tiver em consideração as 

diversificadas metas dos vários atores sociais que participam do processo educativo.   

Um curso a que o aluno não consegue adaptar-se em termos de aprendizagem, a falta 

de interação, de identificação com o curso, com a turma e, em alguns casos, com o professor, 

são aspetos que fazem realmente parte do caminho para o abandono. Daí, a importância de se 

adotar um método que ponha fim a esta chaga social. Para Lobo (2012), não importa o 

método que poderá ser adotado para verificar a evolução do índice de abandono da formação 

superior; o importante é definir uma tendência e políticas sobre o assunto. 

Ferrão, André e Almeida (2000) destacam uma série de fatores que influenciam o 

abandono. São eles: fatores individuais (do aluno), os aspetos socioculturais, aspetos 

económicos, instabilidade do agregado familiar, mercado de trabalho, ambiente social, fatores 

geográficos e, por fim, a escola. No caso do PARFOR, esses fatores estão bem patentes. Os 

alunos (professores em formação) têm, frequentemente, de sair de suas casas com vários dias 

de antecedência para chegarem às universidades, apesar da oferta do curso contemplar agora 

uma universidade próxima das suas residências, o que explica o facto de alguns estarem há 20 

ou 25 anos sem estudar. 

Em suma, são muitos os elementos que interferem na questão do abandono, sendo 

necessário procurar uma saída que altere este panorama. Porque muitos têm abandonado a 

formação e outros têm prometido fazê-lo, é vital analisar a situação, sob todos os prismas, 

incluindo o modo de funcionamento da própria formação.  

 

5.4. Teorias explicativas do insucesso 

Várias teorias tentam justificar o insucesso académico com base num conjunto de 

justificações. Uma dessas teorias refere-se à aptidão, aos dons ou dotes naturais dos alunos 

(Sil, 2004), postulando que, uma vez que a escola é considerada como um espaço que 

demonstra capacidades individuais, em que insucesso significa insucesso do aluno, logo, é a 

falta de aptidão do próprio aluno que fará com que o seu rendimento seja influenciado de 

forma negativa. A teoria cognitivista baseia-se, então, nos níveis de Q.I que um indivíduo 

possui. É a também chamada teoria dos dotes individuais, pois está “apoiada na convicção de 
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que a inteligência é hereditária, um ponto de partida na vida de cada indivíduo. Está baseada 

nas “medidas” da inteligência (essencialmente através dos testes), medidas que revelam a 

existência de consideráveis diferenças individuais” (Benavente e Correia, 1980, p.10). Porém, 

há casos específicos, nomeadamente o dos alunos que são considerados inteligentes e, não 

obstante, não alcançam os resultados esperados no final de um ano de estudos. 

Perante as várias tentativas explicativas do insucesso, Carrito (2014) alerta para o 

facto de que, quando se vai ao âmago da questão, ninguém quer assumir responsabilidades. 

Há os que culpam o aluno, a família, ou a escola, mas, na verdade, ninguém está disposto a 

assumir a sua responsabilidade relativamente ao insucesso. A autora salienta que há, 

inclusivamente, quem culpe a falta de preparação nos ciclos anteriores, embora o resultado 

seja o de demonstrar que todas as contradições existentes neste processo em nada ajudarão a 

encontrar uma saída para um problema que tem vindo a agravar-se em muitos países. 

É preciso analisar cuidadosamente cada tentativa de explicação para este fenómeno. 

Entretanto, outras teorias surgem, como a teoria socioinstitucional, que responsabiliza a 

escola pelo insucesso do aluno. Efetivamente, de acordo com Benavente & Correia (1980), o 

funcionamento e organização da escola têm de melhorar, pautando-se pela diversidade e pela 

diferenciação pedagógica. A teoria socioinstitucional aponta o dedo à distribuição dos alunos 

por turma (Mendonça, 2006), ao absentismo dos professores (Carrito, 2014), à construção de 

uma estrutura curricular uniforme (Pires, Fernandes e Formosinho, 1991), à frequência e 

uniformidade dos processos de avaliação (Roazzi, Spinillo e Almeida, 1991) ou à interação 

seletiva dos professores com os seus alunos como fatores que podem explicar o insucesso 

escolar (Miranda, 2010). 

 A teoria do “handicap” sociocultural diverge tanto da teoria cognitivista como da 

socioinstitucional (Gonçalves, 2002). Baseia-se na desigualdade sociocultural como fator 

determinante do sucesso ou insucesso de um estudante. De acordo com o autor, há um 

desfavorecimento dos alunos pertencentes à classe pobre, porque estes são privados da 

formação sociocultural, pressupondo que não dispõem das bases necessárias para alcançar o 

sucesso escolar. A igualdade de oportunidades é “equacionada não em termos de igualdade de 

acesso, mas como igualdade de sucesso” (Sil, 2004, p.26). Deste modo, sucesso e insucesso 

escolares estão intimamente relacionados com fatores sociais, como a família, o ambiente e o 

estrato sociocultural fazem, que podem estar na sua origem. 

As teorias de investigadores brasileiros, já citadas, mostram que, ao acompanhar o 

quadro atual da educação brasileira, é possível compreender, com maior exatidão, os 
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indicadores do insucesso na formação académico-profissional no PARFOR. Patto (1996), por 

exemplo, alega que o fracasso escolar é resultado das políticas económicas e sociais, 

desenvolvidas pelo “sistema”. A autora discorda da teoria do “handicap” sociocultural, pois, 

na sua ótica, ter a classe pobre no ensino público é uma realidade do ensino público.  

As explicações do fracasso escolar baseadas nas teorias do deficit e da diferença 

cultural precisam ser revistas a partir do conhecimento dos mecanismos escolares 

produtores de dificuldades de aprendizagem. O fracasso da escola pública elementar é 

o resultado inevitável de um sistema educacional congenitamente gerador de 

obstáculos à realização de seus objetivos. Reprodução ampliada das condições de 

produção dominante nas sociedades que as incluem, as relações hierárquicas de poder, 

a segmentação e a burocratização do trabalho pedagógico, marcas registradas do 

sistema público de ensino elementar, criam condições institucionais para a adesão dos 

educadores à singularidade, a uma prática motivada acima de tudo por interesses 

particulares, a um comportamento caracterizado pelo descompromisso social (Patto, 

1996, p. 340). 

 

De acordo com esta argumentação, não é o facto de ter uma cultura diferente da 

escolar que fará com que o aluno tenha ou não sucesso na escola ou na profissão. O indivíduo 

está inserido numa sociedade e necessita que esta, com o apoio do Estado, lhe dê respostas 

satisfatórias que promovam mecanismos de acesso e permanência na escola e de escolha da 

profissão, garantindo-lhe o direito de ter um futuro profissional promissor. Neste caso, é 

importante que haja um compromisso duplo, por parte do aluno e da escola. Esta última deve 

assumir o seu papel decisivo e executá-lo da melhor forma.  

A missão de evitar ou atenuar o insucesso é, portanto, de todos. Não se pode 

culpabilizar só as instituições de ensino ou a cognição do aluno. Deve-se levar em 

consideração todo o contexto. Afinal, o resultado de uma formação é reflexo de um 

somatório, constituído pela educação formal, informal e não formal, e não consequência da 

ação de apenas uma das partes. 

 

5.5. O abandono no Ensino Superior brasileiro 

O abandono no Ensino Superior constitui, a cada dia, uma preocupação que envolve 

instituições, governo e pesquisadores. No Brasil, tem-se agravado a cada ano, exigindo uma 

reflexão profunda, a fim de que se apure as causas e se adiante possíveis soluções para se 

modificar este cenário. 
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Abandonar um curso superior implica a não valorização de recursos económicos que 

são investidos, tanto pelo governo como pela iniciativa privada. Para além de que se 

desaproveita um lugar que poderia ser ocupado por outros cidadãos que almejam entrar num 

ciclo superior. A responsabilidade pelo Ensino Superior, no Brasil, pertence ao Ministério da 

Educação – MEC, que se rege pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB – 

Lei nº 9394/96. Esta assegura que o Ensino Superior deve: 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração;  

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade; 

VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. 

 

Todo este articulado suscita uma questão: que outros fatores, para além do facto de a 

universidade não estar a ser capaz de atingir os objetivos elencados na LDB, poderão ser 

responsáveis por este abandono? Para responder a esta pergunta é preciso, entre outros 

aspetos, conhecer o perfil dos estudantes que abandonam, a história dos que persistiram e 

conseguiram concluir o curso superior, o ambiente formativo que a Instituição de Ensino 

Superior proporciona, os fatores socioeconómicos dos envolvidos no processo de formação, a 

qualidade de ensino que lhes está a ser oferecida, a calendarização da formação (em férias, 

com parte presencial e parte à distância) (Bizarria, 2014; Vargas e Lima, 2004). 
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O Quadro 6, retirado do Censo do Ensino Superior Brasileiro de 2013, mostra a 

quantidade de estudantes que têm entrado nas instituições de Ensino Superior e os poucos 

docentes em exercício, o que significa que a formação de todos, de quem se está a formar e de 

quem está a formar profissionais, precisa de ser revigorada.  

 

Quadro 6 - Resumo - Estatísticas Gerais da Educação Superior, por Categoria Administrativa – Brasil 

– 2013 

Estatísticas 

Básicas 
Categoria Administrativa 

 Total Geral 
Pública 

Privada 
Total Federal Estadual Municipal 

Número de 

Instituições 
2.391 301 106 119 76 2.090 

Educação Superior – Graduação  
Cursos 32.049 10.850 5.968 3.656 1.226 21.199 

Matrículas 7.305.977 1.932.527 1.137.851 604.517 190.159 5.37.450 

Ingresso Total 2.742.950 531.846 325.267 142.842 63.737 2.211.104 

Concluintes 991.010 229.278 115.336 82.892 31.050 761.732 

Educação Superior - Sequencial de Formação Específica  
Matrículas 16.987 489 100 208 181 16.498 

Educação Superior - Pós-Graduação Scricto Sensu 

Matrículas 203.717 172.026 115.001 56.094 931 31.691 

EDUCAÇÃO SUPERIOR – TOTAL 
Matrícula 

Total 
7.526.681 2.105.042 1.252.952 660.819 191.271 5.421.639 

Funções 

Docentes em 

Exercício 
1 2

 

367.282 155.219 95.194 48.275 11.750 212.063 

Docentes em 

Exercício 
2 3

 
321.700 152.166 94.354 47.823 11.459 181.302 

Fonte: MEC/Inep - MEC/Capes; Quadro elaborado por Inep/Deed  

Notas: (1) Corresponde ao número de vínculos de docentes a Instituições de Educação Superior; (2) Não incluem os docentes 

que atuam exclusivamente na Pós-Graduação Lato Sensu; (3) Quantidade de CPFs distintos dos docentes em exercício em 

cada Categoria Administrativa.  

 

Num primeiro momento, é possível observar uma disparidade entre o número de 

matrículas e o número de pessoas que concluíram. É grande a quantidade de alunos de 

graduação que iniciaram, mas que não prosseguiram os seus estudos. É necessário, pois, 

compreender as razões que levaram a esta desistência. Comparando a quantidade de 

estudantes que entraram nas Instituições Superiores com o número dos que concluíram os 

seus estudos, deparamo-nos com uma diferença de 1.751.940 pessoas. Mais de um milhão e 

meio de estudantes que desistiram da sua formação. 

Um dos primeiros factos a ter em consideração nesta análise é o do investimento feito 

em termos da admissão de futuros profissionais nestes cursos, juntamente com a falta de 

reflexão sobre quais as políticas públicas que sustentariam a permanência de possíveis 
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desistentes no seu percurso académico. O Anuário Brasileiro da Educação Básica 2014 

aponta para que uma das metas do Plano Nacional da Educação – PNE seja:  

Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa líquida para 

33% da população de 18 a 24 anos, asseguradas a qualidade da oferta e a expansão 

para, pelo menos, 40% das novas matrículas no segmento público. 

Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da proporção de mestres e 

doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de Educação 

Superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% de doutores. 

Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo 

a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores (Todos pela Educação, 

2014, p. 98). 

 

Como se pode observar, a questão da permanência não é referida. Há, aparentemente, 

uma preocupação com a taxa de matrículas, negligenciando-se o que vem a seguir. Por que 

não são configuradas as competências dos professores e dos estudantes, neste contexto? Por 

que motivo não são levadas em consideração quando se planeia a entrada desses alunos nas 

Instituições Superiores? 

É importante destacar que o PNE elabora as metas a serem alcançadas até 2020. 

Apesar do difícil compromisso de cumprir os seus objetivos, existe uma Política Nacional de 

Assistência Estudantil, que, segundo o governo, permite aos estudantes universitários o 

acesso, a permanência e a conclusão dos cursos de graduação. Importa, por isso avaliar este 

tipo de programas, de forma a perceber-se se os estudantes realmente necessitados recebem 

apoio sem quaisquer precedentes. 

As políticas de Assistência Estudantil fazem parte da vida dos estudantes 

universitários desde 2003, mas, devido à procura e à necessidade de uma organização e 

distribuição mais adequada dos recursos, em 2007, foi criado o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAES (MEC, 2014). Este tem como principais objetivos contribuir 

para uma democratização do Ensino Superior, ao considerar que o combate às desigualdades 

sociais e regionais, através da atribuição de bolsas de estudo, pode ajudar os alunos 

estrangeiros que apresentam situação de vulnerabilidade, principalmente se estes pertencerem 

à América Latina ou a África. Também os alunos com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento e sobredotados estão contemplados neste programa. 

É muito importante destacar que, para além de trabalhar na tentativa de resolver o 

quadro do abandono da formação, 
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O Ministério da Educação (MEC) investiu mais de R$ 1 bilhão em assistência 

estudantil a alunos das instituições federais de Ensino Superior nos últimos cinco 

anos. Entre 2008 e 2013, o volume destinado ao PNAES quase quintuplicou — passou 

de R$ 126,3 milhões para R$ 603 milhões. A quantidade de bolsas de assistência 

concedidas pelo PNAES cresceu de treze mil em 2008 para pouco mais de setenta mil 

em 2012. Apesar de todos os avanços, o programa não será capaz de sozinho, atender 

a todas as demandas por bolsas permanência. Esse fenómeno ocorre porque o PNAES 

apoia também outras ações de assistência, como moradia estudantil, alimentação, 

transporte, saúde, inclusão digital, cultura, desporto, creche, apoio pedagógico e 

acesso de estudantes com deficiência. Ou seja, os recursos pulverizam-se por uma 

série de importantes e necessárias ações que impedem a concessão de um maior 

quantitativo de bolsas permanência (MEC, 2014, p. 8). 

 

Como se observa, existe investimento, mas este não alcança todos os que dele 

necessitam, como se pode ler no próprio manual do governo, de onde foi retirada a 

informação supracitada.  

Uma outra situação a considerar prende-se com a valorização acrescida das 

comunidades indígenas e quilombolas, que não constituem a maioria dos universitários, pelos 

programas de assistência estudantil do governo. Um exemplo da não isonomia na distribuição 

dos recursos é o do Programa Bolsa Permanência, principal programa do governo federal 

contra a evasão no Ensino Superior. Este programa oferece uma bolsa de R$ 800,00 para 

quilombolas ou indígenas, contrastando com bolsas de metade do valor atribuídas a outros 

casos. Nestes, inclui-se o estudante pobre que estudou em escolas públicas toda a vida, que 

não possui rendimentos suficientes para continuar os seus estudos, e tem uma carga horária 

diária de, no mínimo, 5 horas. Nestes casos, um estudante recebe R$ 400,00 ou nem recebe 

qualquer apoio, uma situação desigual relativamente a quem apenas tem de se declarar 

indígena ou quilombola e é estudante de qualquer curso (MEC, 2014). 

Como se infere, a questão do abandono é muito mais complexa do que se possa 

pensar.  

Apesar da dificuldade em identificar o principal fator responsável pelo abandono, não 

se pode ignorar a questão da formação dos professores universitários. Não que esta seja 

diretamente responsável, mas, tendo em conta a importância de o professor estar preparado 

para detetar disparidades entre os níveis de aprendizagem, dar conta de situações de 

desinteresse ou deficiência, ou, ainda, ser sensível às consequências desfavoráveis do setor 
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económico ou questões familiares, é necessário repensar os pontos que possam afetar os 

objetivos pedagógicos ou académicos.  

Embora haja uma preocupação com o número de professores detentores do grau de 

mestre ou doutor, ela tem de ser inscrita na agenda de trabalhos, de forma a poder ser alvo de 

uma intervenção. É, sem dúvida, preocupante a informação de que, em 2012, por exemplo, 

alguns estados brasileiros atribuíram menos de 10 doutoramentos ou que ninguém se 

doutorou. (Todos pela Educação, 2014). Mas a formação não se esgota nesse aspeto.  

A mudança no futuro da formação permanente não deve ser a predominante, mas 

aquela que o professorado assuma ser sujeito da formação, compartilhando seus 

significados com a consciência de que somos sujeitos quando nos diferenciamos 

trabalhando juntos e desenvolvendo uma identidade profissional (o “eu” pessoal e 

coletivo que nos permite ser, agir e analisar o que fazemos) e não um mero 

instrumento na mão de outros (Imbernón, 2009, p.74). 

 

Imbernón (2009) refere o que deveria fazer parte do perfil de todo formador, 

independentemente de este desenvolver a sua atividade em cursos de formação superior ou 

em qualquer outro nível de ensino. 

É inquestionável que a formação do professor, quando planeada e realizada com 

qualidade, tendo em atenção os resultados que se pretende alcançar no final de cada bimestre 

ou ano letivo, quando pensada pela coordenação, na perspetiva de rever os erros do passado 

para corrigi-los no presente, poderá contribuir para a permanência do aluno no seu curso de 

formação. 

Como afirma Imbernón (2009), a identidade profissional será formada em 

coletividade. O que conduz a outra reflexão: como está a ser construída a identidade dos 

formadores desses futuros professores que estão a abandonar os seus cursos? Porque a 

formação não envolve apenas quem está a ser formado, mas, também, quem está a formar. 

A formação de ambas as partes deve ser vista à luz do enfoque hermenêutico, em que 

o ensino é encarado como: 

…uma atividade complexa que ocorre em espaços singulares, claramente 

determinados pelo contexto com resultados, em grande parte, imprevisíveis, carregada 

de conflitos de valor, o que requer opções éticas e políticas. O professor, por sua vez, 

deve ser um intelectual que tem de desenvolver seus saberes (de experiência, do 

campo específico e pedagógicos) e sua criatividade para fazer frente às situações 

únicas, ambíguas, incertas, conflituosas nas aulas, meio ecológico complexo. Assim, o 

conhecimento do professor é composto da sensibilidade da experiência e da indagação 
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teórica. Emerge da prática (refletida) e se legitima em projetos de experimentação 

reflexiva e democrática no próprio processo de construção e reconstrução das práticas 

institucionais (Pimenta e Anastasiou, 2010, p. 185). 

 

Pimenta e Anastasiou (2010) sintetizam todas as questões levantadas até aqui. As 

mudanças podem ocorrer e ações positivas podem concretizar-se, quando há espaço para a 

reflexão. Uma reflexão que deve acontecer antes da escolha profissional e permanecer ao 

longo de todo o processo formativo, abrangendo, igualmente, o sucesso, não se limitando, 

apenas, ao insucesso dos académicos (Santos, 2007). 

 

5.5.1. O abandono da formação académica em cursos regulares de Ensino Superior 

O insucesso na formação académica pode ser concebido como o resultado de fatores internos 

e externos que se vão acumulando, no decorrer da vida escolar e revela o seu estágio de 

superação, aquando da escolha da carreira profissional. Diversos autores defendem a ideia de 

que o que causa o insucesso é a falta de integração relativamente ao curso e à instituição. 

Palma (2007), Machado (2009), Moussatche (2009), Adachi (2009), Rochael (2011) e 

Zordan (2012), por exemplo, assinalam como decisivo para a permanência do aluno a 

integração académica e destacam que essa falta de integração, certamente, ocasionará o 

abandono. 

Albuquerque Filho (2009), Lara (2011) e Gurgel (2011) associam o abandono às 

relações familiares ou de trabalho; Comarella (2009) atribui-o ao pouco tempo que os 

formandos têm para se dedicarem aos estudos; Barros (2010), Marcelino (2010) e Souza 

(2009) acreditam que a dificuldade de aprendizagem está na base do problema; e Moura 

(2009), Assis (2009), Baggi (2010), Queiroz (2011), Gnecco Júnior (2012) e Pacheco (2010) 

atribuem a responsabilidade à própria gestão – que, segundo eles, não é adequada, 

aumentando o nível do abandono. 

Já Carrito (2014) entende que o problema ultrapassa a falta de integração, referindo 

nitidamente o contexto familiar e social, para além da falta de investimento individual no 

jovem.  

A autora salienta também que não haverá mudanças, se não se alterar o sistema de 

avaliação e a metodologia de ensino. Porque é exatamente devido à metodologia de ensino e à 

qualidade da oferta de cursos que muitos alunos chegam à conclusão de que lhes é mais 

vantajoso abandonar a formação académica. Cislaghi (2008) é bastante claro acerca deste 



CAPÍTULO 5 – A PROBLEMÁTICA DO ABANDONO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

96 
 

assunto, ao explicar em que consistem, para si, as principais causas do abandono. Na sua 

opinião, de resto corroborada por Moraes e Theóphilo (2006), os alunos chegam à 

universidade com uma determinada perceção das aulas e acabam por sentir que as suas 

expectativas são defraudadas.  

Embora esta investigação incida sobre o abandono dos cursos que ocorrem em período 

intervalar (férias ou fins-de-semana), é importante observar como tem sido o abandono dos 

cursos regulares de ensino a fim de se poder comparar os índices de abandono nas duas 

situações. São, por isso, apresentadas causas ou indicadores idênticos aos que se 

verificamcom os alunos que abandonam a formação nos cursos intervalares. 

O abandono no Ensino Superior brasileiro constitui um tema cada vez mais 

preocupante, dado que ocorre em todos os níveis de ensino, modalidades e instituições, sejam 

elas públicas ou privadas. 

De acordo com Behar (2009) e Andriola (2003), foi a partir de 1972 que o Ministério 

da Educação – MEC e as universidades públicas começaram a preocupar-se com esta 

temática, o que conduziu a algumas pesquisas neste domínio. Foi, também, por volta dos anos 

80, que os estudos se intensificaram, acompanhando a expansão das universidades brasileiras 

que ocorreu a partir da década de 90   

Duran (2007) e Gaioso (2005) garantem que as principais causas da evasão do Ensino 

Superior radicam em questões como a repetência, a orientação vocacional, a mudança de 

curso, a falta de prestígio da profissão, o horário de trabalho e a desmotivação do aluno, 

destacando que todos estes fatores, em maior ou menor grau, contribuem para o aumento do 

abandono da formação no Ensino Superior. 

Em relação aos cursos regulares de ensino, poderia imaginar-se que o abandono seria 

pequeno porque o futuro profissional está em contacto diário com o professor e tem acesso 

contínuo a materiais bibliográficos – ao contrário de quem estuda no período intervalar, que, 

muitas vezes, só vai à instituição superior uma ou duas vezes por mês –, pode partilhar o 

conhecimento e interagir diariamente com colegas da sua turma, beneficiando, deste modo, de 

uma série de fatores que propiciam mais segurança ao estudo. A realidade mostra, no entanto, 

que apesar de todas estas vantagens, existem muitos alunos que desistem dos seus cursos. 

No caso dos cursos regulares, um fator a ser considerado poderia ser o vocacional – a 

escolha de cursos nem sempre ocorre por vontade própria do candidato. Por vezes, são cursos 

escolhidos pelos pais, noutros casos escolhe-se determinado curso por não se necessitar de 

uma classificação tão elevada para se ser selecionado, apesar de se ambicionar um outro, que 
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requer uma classificação mais elevada. E há o peso que o estatuto social associado a uma 

determinada profissão tem na altura da escolha. Ao decidir-se por uma profissão, o jovem 

deve levar em conta que se trata de uma escolha que poderá mudar todos os seus planos 

futuros, e que pode ser a longo prazo. Gera-se, então, uma situação conflituosa que a maior 

parte do público-alvo, normalmente muito jovem, não está preparado para enfrentar. O futuro 

universitário precisa do “apoio necessário para a superação de seus conflitos, rumo a uma 

escolha consciente, baseada em suas possibilidades concretas de vida” (Moura, 2008, p. 44). 

Outro fator preponderante na decisão de desistir da escolha profissional pode estar 

associado com o desencantamento relativamente à escolha feita. Ao iniciar os seus estudos, o 

aluno enfrenta situações antes inimagináveis e percebe que não está preparado para aquela 

profissão ou que não se identifica com ela.  

Quem já se encontra, ou encontrava, num curso superior de formação, de forma 

regular, também pode optar por abandoná-lo, porque tem pressa, ou necessidade, de entrar no 

mercado de trabalho. Uma vez que as aulas têm lugar todos os dias e, principalmente para 

quem já trabalhou durante todo o dia, também à noite, verifica-se uma situação difícil de 

conciliar, porque existe, de um lado, o cansaço e, do outro, a necessidade de se manter 

financeiramente. 

Também há os que escolhem a docência (cursos de licenciatura) por ser mais fácil 

encontrar um emprego no mercado competitivo dos nossos dias. Nesse caso, o 

desencantamento chega cedo, pois esta é uma profissão que exige uma grande entrega por 

parte dos profissionais. 

Independentemente dos fatores que interferem na decisão de abandonar a formação, é 

possível afirmar-se que, entre as possíveis soluções, está, certamente, o acompanhamento e 

orientação dos alunos, quando ainda no ensino médio, de modo a que possam fazer uma 

escolha informada. 

O que não quer dizer que o problema se resolveria, simplisticamente, com feiras, 

palestras ou exposições sobre profissões. A solução vai muito para além dessas iniciativas que 

são, naturalmente, importantes. É necessário valorizar a individualidade dos alunos, abrir 

caminho para que descubram o que verdadeiramente querem, desejam e estão dispostos a 

enfrentar na jornada que o Ensino Superior representa. 

 



CAPÍTULO 5 – A PROBLEMÁTICA DO ABANDONO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

98 
 

5.5.2. O abandono da formação no PARFOR 

Entender os reais motivos do abandono da formação no PARFOR, na AMAZÓNIA, constitui 

o objetivo desta pesquisa, visto tratar-se de um problema de ordem social, política e 

económica, que afeta não apenas o Estado do Pará ou a AMAZÓNIA, mas todo o Brasil, 

podendo, também, ocorrer em outros países. Para clarificar este ponto da pesquisa, recorreu-

se a autores que retratam eficazmente o tema em questão, entre eles Rumberger (2011) e 

Benavente et al. (1994). Todos estes autores preocupam-se em estudar a questão do abandono 

em termos educacionais, o que não diminui a dificuldade em encontrar estudos específicos e 

obras acerca desta problemática no que toca à formação a nível de Ensino Superior, já que 

muito do que existe se refere aos primeiros níveis: ensino fundamental e médio, por exemplo.  

No PARFOR, há várias diferenças relativamente aos cursos regulares. Da mesma 

forma, os motivos de abandono deste tipo de formação académica podem apresentar 

contornos distintos em relação a outros cursos. 

Em primeiro lugar, é conveniente avaliar o processo de admissão ao curso: não há 

provas de seleção; o processo de escolha realiza-se por meio das secretarias municipais de 

educação da área a que esses professores sem formação adequada pertencem, de entre os 

professores inscritos, via internet, pela Plataforma Freire. A entrada é fácil, pois a vaga para 

quem já é professor e não possui formação é garantida pelo governo. Sabe-se, no entanto, que 

um professor que precisa de vaga está sujeito a perdê-la, sempre que a secretaria de educação 

promove uma escolha indevida. 

É importante salientar que, no PARFOR, a prioridade é para quem ainda não fez a 

primeira licenciatura; porém, nem sempre é assim, e aqui reside uma das grandes falhas do 

programa: um processo de seleção que nem sempre é bem conduzido, o que pode ser um dos 

fatores que tem contribuído para o abandono da formação no âmbito do PARFOR.  

Fatores cognitivos, como o estar há muito tempo afastado da vida académica, podem 

ser responsáveis pelo abandono desses cursos de formação, uma vez que há professores que 

estavam há vinte ou mais anos sem estudar. Com efeito, no PARFOR, esta situação aconteceu 

em alguns cursos. 

  Contudo, uma das principais causas do abandono foi o trabalho. Embora os cursos 

aconteçam em períodos de férias ou fins-de-semana, muitos gestores não dão permissão aos 

alunos/professores (geralmente em cidades do interior, de difícil acesso à zona urbana) para 

estudar. Aqui, a questão do trabalho, junta-se à questão geográfica, na medida em que há 

lugares onde o serviço de transporte só é oferecido duas vezes por semana e em horário 
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específico. Isso faz com que ao aluno que não tem condições financeiras para se deslocar com 

a devida antecedência, de modo a garantir a presença no dia e à hora agendada, por não poder 

custear as suas despesas (hospedagem, alimentação), não reste outra saída senão abandonar a 

formação.  

Noutros casos, o cansaço causado pelo facto de não haver descanso após as aulas 

lecionadas no período letivo das escolas onde trabalham, é, também, um fator relevante 

Uma outra questão digna de menção é a falta de vagas em alguns cursos que se regista 

no Brasil. Há uma disputa acirrada por um lugar nos bancos da universidade e aqui pode estar 

uma das causas do insucesso: uma escolha motivada pelas vagas e não pela natureza do curso, 

em si. Refira-se, a título de exemplo, que, no último processo de seleção para entrada nos 

cursos superiores no Brasil, em 2015, houve 8,7 milhões de inscrições para apenas 205.514 

vagas nas instituições públicas de Nível Superior e 213.113 vagas nas instituições 

particulares, havendo 135.616 bolsas de estudo integrais e 77.497 parciais, de acordo com o 

Ministério da Educação (2015). Para não ficarem “de fora”, muitos alunos optam por um 

curso onde a concorrência seja menor. Referindo-se a este facto, Albuquerque (2008) fala na 

deceção dos alunos em relação aos docentes e à própria instituição, o que, na sua opinião, 

justifica o abandono por parte dos alunos. 

Outras pesquisas demonstram que o rendimento familiar também interfere na decisão 

de abandonar um curso, mesmo quando estes cursos são regulares.  

Os motivos que levaram estes alunos a abandonar a escola de ensino regular, na 

maioria dos casos isto ocorreu devido à falta de renda familiar e, consequentemente, à 

necessidade de trabalhar fora. Mesmo após tantos anos afastados da escola, estes 

indivíduos perceberam a necessidade dos estudos, da aquisição de conhecimentos em 

suas vidas visando melhoras na qualidade de vida. (Ajala, 2012:32-34). 

 

No PARFOR, além do rendimento familiar, havendo alunos que trabalham antes e 

depois das férias, regista-se, também, o cansaço gerado pela necessidade de estudar durante as 

férias sem qualquer pausa, além da duração das aulas que pode ir até 10 horas por dia. 

A distância para se chegar aos locais onde decorre a formação também representa um 

dos motivos fortes para o abandono na AMAZÓNIA. Há lugares onde é preciso percorrer a pé 

vários quilómetros, durante horas, até encontrar um meio de transporte até à escola. 

O tema do abandono é também transversal à questão financeira, não em todos os 

casos, mas, em especial, no Estado do Pará – local desta pesquisa – onde representa, sem 

dúvida, uma agravante. Apesar dos projetos sociais desenvolvidos, no decorrer dos anos, 
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pelas autoridades governamentais, tanto o Estado do Pará como o Brasil continuam a ter um 

mau desempenho nos indicadores educacionais, quando o comparados com outros países.  

O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2014, constatou que o 

país registrou uma queda de 11,5% na taxa de abandono do ensino, entre 2001 e 2011, nos 

jovens com 18 e 24 anos. Mas essa média ainda é três vezes maior superior à verificada em 29 

países europeus. Comparativamente com os países do MERCOSUL – Mercado Comum do 

Sul, de que o Brasil faz parte, o IBGE/2010 já constatara que o Brasil possui a maior taxa de 

abandono escolar no Ensino Médio, registando índices superiores aos do Ensino Fundamental 

de outros países da América do Sul (IBGE, 2014). 

É verdade que, no Brasil, antes da década de 50, o acesso à educação já era difícil para 

a maioria da população, continuando a sê-lo, na atualidade, para algumas pessoas. Este é, 

possivelmente, um dos fatores que mais tem suscitado debate por parte de vários autores. O 

debate é necessário, porque é preciso considerar a visão dos professores, alunos, comunidade 

em geral, bem como a gestão das escolas, uma vez que o meio social, os acontecimentos de 

cunho político e económico, as questões filosóficas e o ambiente cultural interferem na 

formação do futuro profissional. 

Falar em abandono implica avaliar todos os fatores já referidos, além de levar em 

consideração o que está a acontecer no século XXI, um avanço tecnológico que, se não for 

adequadamente aproveitado por professores e alunos, pode, naturalmente, interferir na 

aprendizagem.  

Hoje, em todos os níveis de ensino, há alunos que já não prestam atenção ao professor, 

destronado pela internet e pelas redes sociais. Esta é uma das situações em que as novas 

tecnologias da informação podem, no limite, levar ao insucesso. Mas também podem fazer-

nos pensar que, se a aula não é apelativa para os alunos, algo de errado acontece e exige que 

todo o contexto seja reavaliado. 

A escola, pelo menos no Brasil, ainda continua, segundo muitos críticos do atual 

modelo de educação, organizada, de acordo com um modelo único e monolítico que 

supostamente proporciona igualdade de oportunidades educacionais a todos os alunos, 

independentemente de sua condição social e económica. Considera-se, nesse modelo, 

que a escola deve procurar transmitir a maior quantidade possível de conteúdos e que 

o ponto de partida e o ponto de chegada de todos os alunos, devem, necessariamente 

ser os mesmos (Gentilini e Scarlatto, 2015, p. 26/27). 
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Como se percebe, todo o sistema educacional precisa de ser reformulado, de modo a adaptar-

se às mudanças, tendo em conta as necessidades do público estudantil. Para que haja sucesso 

profissional ou académico do aluno, a escola e os trabalhadores nela inseridos também têm de 

ser eficazes. Nesse contexto, a prática dos professores poderá contribuir significativamente 

para identificar as causas do insucesso e, consequentemente, do abandono da formação. 

As pesquisas sobre retenção e evasão escolar indicam que, executando os problemas 

na família ou no trabalho, um percentual significativo de alunos perguntados por que 

abandonaram a escola, responderam que ela não foi capaz de despertar o seu interesse 

tanto com o que se ensina quanto como se ensina (Gentilini e Scarlatto, 2015:27). 

 

Portanto, não se trata só dos conteúdos selecionados e transmitidos pela escola, não é 

só o conhecimento, ou o currículo, enquanto forma organizada de conteúdo; é também a 

forma como se faz chegar esse conteúdo aos alunos. O que fazer, então? O caminho para a 

resolução dos problemas passará, certamente, pela formação básica do professor. A sua 

formação inicial, consolidada em bases sólidas, contribuiria, sem dúvida, para que 

depoimentos de alunos, como os que são apresentados nesta dissertação, não existissem ou 

fossem, pelo menos, pouco representativos. 

O professor tem a missão de contribuir para que o aluno seja capaz de estabelecer 

relações com o mundo real, de ir além da ciência dentro da sala de aula. No contexto das 

sociedades modernas, é preciso criar cidadãos éticos, conhecedores dos seus direitos e 

deveres, conscientes de que vivem num mundo em constante transformação. 

A próxima secção apresenta uma reflexão sobre as consequências do abandono da 

formação no Ensino Superior. 

 

5.5.3. Consequências do abandono da formação académica no Ensino Superior. 

São preocupantes as consequências do abandono da formação no Ensino Superior, afetando 

não apenas quem abandona, mas todo um conjunto de pessoas envolvidas no processo 

formativo - professores, governo, instituições de Ensino Superior, famílias - e prejudicando a 

imagem do país, dado que uma nação com défice educativo tende a estagnar em termos de 

crescimento económico. Disso mesmo dá conta o Relatório de Desenvolvimento Humano 

2014, segundo o qual, em 2013, o Brasil ocupava a posição 79 entre 187 países. O que 

significa que está abaixo de outros países da América Latina, como o Chile, a Argentina, 
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Cuba e o Uruguai (PNUD, 2014). Um dos indicadores de avaliação desse relatório é, 

justamente, a educação. 

Além das consequências económicas ˗ o Brasil perdeu cerca de 9 bilhões somente no 

ano de 2009, devido ao abandono da formação nos cursos de Ensino Superior ˗ o abandono 

representa um desperdício académico, pois o conhecimento que seria transmitido a 30 ou 35 

jovens numa sala de aula, aproveita apenas a bastante menos. Isso interfere na procura de 

conhecimento porque, deste modo, desenvolve-se menos projetos, faz-se menos investigação, 

negligenciando o que deveria ser a imagem de marca de uma instituição de Ensino Superior: a 

boa investigação aí produzida. Porque a investigação contribui para resolver problemas 

sociais: 

O pensamento científico permeia todos os aspectos da vida moderna: o alimento que 

consumimos é resultado da pesquisa em agronomia para a produção de cereais, 

verduras e frutos e da pesquisa genética para a produção de proteínas animais; a roupa 

que vestimos, os meios de transporte que usamos, os cuidados com a saúde, os 

eletrodomésticos de que nos servimos e, em especial, os meios de comunicação – que 

experimentaram uma verdadeira revolução no final do século passado com o 

desenvolvimento da informática e o advento da internet –, enfim, tudo o que nos cerca 

em nossa rotina diária é produto da evolução científica (Bortoni-Ricardo, 2011, p. 

9/10). 

 

O que cada instituição de Ensino Superior perde com cada aluno que abandona vai 

muito além de gastos ou investimentos financeiros sem retorno. Deixa marcas sociais e perdas 

irreparáveis. Cada aluno que desiste, representa mais um profissional que deixa de contribuir 

com eficácia e eficiência em várias áreas, inclusivamente, na educação. 

Hoje, falar em ser professor, no Brasil, é mal visto por muitos pais, que pretendem 

para os seus filhos uma profissão com mais estatuto social, como se a educação fosse inferior 

a outras profissões. Poucos conseguem ver a beleza que há na profissão docente. Essa falta de 

escolha própria relativamente ao curso, por parte de quem está em formação, tem 

consequências até de ordem psicológica. Muitos ficam frustrados, desiludidos com a 

formação que estão, originando uma situação em que a sociedade contará com um 

profissional – caso ele conclua o seu curso – que está desmotivado, ou não possui mesmo a 

formação adequada. Não é difícil compreender até que ponto daí resultarão prejuízos sociais e 

económicos para o meio no qual este profissional esteja inserido. Será, pois, um profissional 

sem confiança nele mesmo, que poderá querer passar uma imagem de autossuficiência, 
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decidido a mascarar a sua frustração com ações autoritárias. Esta é uma situação recorrente na 

educação: professores que não permitem perguntas durante as aulas porque, na verdade, 

tentam disfarçar um conhecimento que não possuem, apenas conseguindo com isso ter alunos 

inibidos e com um nível de cognição abaixo do esperado. 

Uma das medidas a tomar para mudar este cenário poderia ser o aumento da oferta de 

cursos e o alargamento da rede de instituições onde podem ser frequentados. Há milhares de 

jovens no Brasil, entre os 18 e os 25 anos que gostariam de ter acesso ao Ensino Superior, 

mas que, por falta de vagas, se veem afastados dos cursos que desejariam, particularmente na 

região Norte – onde decorreu esta pesquisa – como se pode ver no Quadro 7: 

 

Quadro 7 - Educação Superior - Número de instituições por região – 2012 

Grandes 

Regiões 

Total 

Geral 
Universidades 

Centros 

Universitários 
Faculdades 

IF e 

Cefet 

Brasil  2.416 193 139 2.044 40 

Norte 154 16 8 123 7 

Nordeste 444 37 10 386 11 

Sudeste  1.173 80 87 995 11 

Sul 409 46 21 336 6 

Centro-Oeste 236 14 13 204 5 

Fonte: MEC/Inep/DEED – Sinopse Estatística da Educação Superior (2013) 

 

 De acordo com os dados deste quadro, são muito poucas as oportunidades na região 

Norte, o que aponta para a necessidade de criação de políticas de inclusão ainda mais 

avançadas. 

A disparidade em relação ao número de instituições de Ensino Superior no Norte e no 

Sudeste, por exemplo, é surpreendente: uma diferença de 1.019 instituições. O Estado do 

Pará, o segundo maior estado do Brasil, e o Amazonas, o primeiro em extensão territorial, 

situam-se na região Norte, e carecem de mais instituições nessa região amazónica. 

Além de se aumentar o número de vagas, proporcionando maiores oportunidades aos 

estudantes, é preciso estabelecer, medidas de controlo para uma permanência efetiva dos 

alunos nas instituições, um papel que cabe às próprias instituições, ao governo, professores 

formadores e alunos. 

Para prevenir o abandono, faz sentido: promover mais estudos sobre a colocação 

profissional do formando, levando este a perceber as suas aptidões ou vocação para 

determinado curso; entender quais os fatores da vida pessoal e familiar que interferem na 

decisão de abandonar uma profissão; ter a perceção de que a infraestrutura oferecida, se não 

for a adequada, poderá constituir fator de desmotivação; ter a noção de que os professores 
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precisam de uma formação que ultrapasse as fronteiras da competência académica, sem o que 

os resultados podem estar comprometidos. 

Quem desiste, não o faz sem uma causa concreta; em certas situações até o currículo 

poderá interferir nessa decisão; noutras, será a questão socioeconómica, por exemplo, a ditar a 

opção. Relativamente a este último aspeto, é possível um compromisso que conte com a ajuda 

das partes administrativa e pedagógica, ouvindo o principal interessado que é, não poucas 

vezes o mais prejudicado: o aluno.  

É importante que se invista na carreira docente desde o primeiro momento. Isso 

significa investir no futuro daquele que poderá vir a ser o profissional da mudança, e, 

paralelamente, na promoção do valor das instituições públicas, que, neste momento, não estão 

a conseguir “vender” a sua própria imagem. De acordo com Silva Filho et al. (2007), o setor 

privado chega a investir apenas 2% a 6% das suas receitas em marketing atrativo para 

matrícula e permanência dos estudantes; e no setor público nem isso se investe para manter os 

alunos já matriculados nas instituições de Ensino Superior. 

Também se deve valorizar a figura do formador, pois “os professores reaparecem, 

neste início do século XXI, como elementos insubstituíveis não só na promoção das 

aprendizagens, mas também na construção de processos de inclusão que respondam aos 

desafios da diversidade” (Nóvoa, 2009, p.5). 

Face ao exposto, é legítimo concluir que o que a sociedade espera e precisa é de uma 

mudança séria, que conduza a uma educação de qualidade para todos, sem exceção. 
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PERCURSOS METODOLÓGICOS 
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CAPÍTULO 6 - PERCURSOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo descreve o percurso metodológico realizado, tendo como ponto de partida a 

escolha da problemática a abordar: o elevado abandono da formação de professores no 

Ensino Superior, cuja perspetiva teórica determinou a opção por um estudo interpretativo 

(Bogdan & Biklen, 1994; Costa, 2006; Boutin, Goyette e Lessard-Hébert, 2012; Thomas, 

Nelson e Silverman, 2011), com a tipologia de estudo de caso (Yin, 1984; 2015).  

 

6.1. Justificação da escolha da perspetiva qualitativa 

Uma vez definido o problema de investigação - Formação Contínua de Professores: Um 

Estudo sobre o Abandono de Participantes do Plano Nacional de Formação de Professores 

no Interior da Amazónia tornou-se necessário realizar uma revisão da literatura sobre o tema e 

passar à fase empírico-metodológica do processo de investigação. 

Para tal, começou-se por tomar decisões relativamente à metodologia, nomeadamente 

a perspetiva de investigação, o tipo de estudo, as unidades de análise (contextos, 

participantes) e as técnicas, com a finalidade de, usando um termo abrangente, descrever o 

método que permitisse entender, conhecer, analisar e interpretar o fenómeno do abandono por 

parte dos participantes do PARFOR.  

O método constitui um fator imprescindível durante a investigação. O próprio nome, 

por si, já traduz a sua importância. Etimologicamente, a palavra “… método vem do grego, 

methodos, composta de meta: através de, por meio, e de hodos: via, caminho” (Chauí, 2000, 

p. 200). Fazer uso de um método é, portanto, organizar a trajetória, a direção a ser percorrida, 

a fim de que os objetivos delineados sejam alcançados. E se o método demonstra o caminho a 

ser percorrido, a metodologia consiste, então, no estudo do método, representando os 

princípios e processos instituídos para realizar uma pesquisa. Uma ideia partilhada por 

diversos autores. 

Com efeito, Prodanov e Freitas (2013), defendem que é a partir da metodologia que o 

aluno encontrará o caminho do saber; para Lakatos e Marconi (2011), além de indicar o 

caminho, o método constitui um auxílio para detetar erros e chegar às informações 

apropriadas e verdadeiras; Gerhardt e Silveira (2009, p. 25) asseveram que é a partir do 

método que se constrói a realidade, porque a ciência é um procedimento metódico que deseja 

“conhecer, interpretar e intervir na realidade”; e Severino (2007) refere que os métodos são 

planos de utilização que contribuem para a utilização das técnicas. Verifica-se, assim, que 
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qualquer que seja o método utilizado, será a partir dele que se organizará a pesquisa e se 

manterá um controle tanto do trabalho de campo, quanto do emprego de teorias. 

A escolha da perspetiva de investigação é o primeiro passo neste conjunto de opções 

metodológicas. Deve ser destacado que o uso deste termo – perspetiva – não é consensual. De 

acordo com Costa (2006), os autores que escrevem sobre investigação em Educação tendem a 

usar, de forma por vezes aleatória, vocábulos como: perspetiva, paradigma, enfoque, 

epistemologia, metodologia, entre outros. Mas, de uma forma geral, estas designações 

referem-se ao conjunto de princípios e de opções metodológicas que orientam as pesquisas 

que se fazem em cada época ou contexto, e que guiam as interpretações da investigação em 

educação, desde as abordagens de cariz mais reflexivo-filosófico, às abordagens de natureza 

empírica ou de intervenção na ação.  

As abordagens de cariz mais empírico, desde o início do século XX, são geralmente 

explanadas em manuais de investigação em educação prolíficos na multiplicação de métodos 

que reputam de adequados à investigação científica em Educação (Costa, 2006). Centrando-se 

mais nas abordagens de cariz mais empírico, Costa (2006) identificou a prevalência de três 

grandes perspetivas (ou abordagens ou paradigmas, entre outras designações encontradas) de 

investigação em Educação (já descritas por Habermas, na década de 70): a positivista (ou 

quantitativa); a interpretativa (ou qualitativa); e a socio-crítica (ou dialética). 

Pelo facto de este estudo se centrar nas perceções de atores quanto ao problema de 

investigação, o que implica descrever e interpretar criticamente os dados recolhidos para se 

compreender mais claramente toda a problemática em questão, optou-se pela abordagem 

qualitativa (ou interpretativa). 

O facto de o presente estudo ter um caráter exploratório é mais um argumento em 

favor da opção pela perspetiva interpretativa. Como não são conhecidos estudos em 

quantidade suficiente, não é possível identificar, com uma razoável margem de segurança, as 

variáveis críticas subjacentes ao abandono escolar na formação de professores, no Brasil. Por 

isso, mais do que a procura de regularidades estatísticas, importa conhecer o fenómeno, 

compreendendo as perceções dos atores envolvidos na formação de professores. “Porque 

procura, mais do que realidades existentes, os significados atribuídos pelos atores, o 

paradigma interpretativo tende a privilegiar metodologias que permitam a análise das 

linguagens e dos significados” (Costa, 2006, p.189).  

Guba e Lincoln (1991, p. 3339) identificaram axiomas de que partem para caracterizar 

o que denominam por paradigma naturalista:  
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 a existência de realidades múltiplas, na sua maioria construções da mente das pessoas; 

 o reflexo, nas investigações, da reciprocidade de interações entre o investigador e o 

investigado; 

 a influência dos contextos e sua repercussão nas possibilidades de generalização, logo, 

de elaboração de leis; 

 a inutilidade da procura de relações causais; 

 a interferência dos valores nos processos de pesquisa. 

A opção pela recolha de dados a serem trabalhados qualitativamente também se deve 

ao facto de, na pesquisa qualitativa, ser possível a obtenção de dados descritivos com maior 

riqueza. Além disso, a pesquisa qualitativa possui um plano aberto e flexível e enfoca a 

realidade sob uma configuração complexa (Lüdke e André, 1986). 

Na linha que vem sendo enunciada, também Flick (2008, p. 8) descreveu a pesquisa 

qualitativa como uma “identidade própria”, que procura “entender, descrever e explicar os 

fenómenos sociais”. Thomas, Nelson e Silverman (2011, p. 40) partilham desta posição, ao 

afirmarem que ela difere das outras abordagens porque “é um método sistemático de 

investigação e, em medida considerável, segue o método científico de solução de problemas, 

embora haja desvios em certas dimensões”. Parece haver, aqui, uma colagem entre o chamado 

“método científico” e a “pesquisa quantitativa”, o que, de resto, é bastante comum em 

manuais de pesquisa em educação (Costa, 2006).  

Outros autores preferem defini-la pelo que ela não é, como Glazier e Powell (2011), 

que afirmam que a pesquisa qualitativa não representa um conjunto de procedimentos que 

estão sujeitos profundamente à análise estatística para as suas inferências ou de métodos 

quantitativos para a recolha de dados. Esta será baseada, portanto, na descrição e interpretação 

dos factos. Para Boutin, Goyette e Lessard-Hébert (2012, p. 40), “o postulado da interpretação 

desempenha o papel de um duplo princípio de causalidade: ao nível geral, os seres humanos 

constroem um conhecimento da natureza e dos outros humanos graças a este processo de 

interpretação.” Já para Bogdan & Biklen, a pesquisa qualitativa permite uma explicação e 

definição dos dados que toma em consideração os pontos de vista dos participantes na 

investigação, assentando no diálogo entre investigador e participantes: 

Os investigadores qualitativos estabelecem estratégias e procedimentos que lhes 

permitem tomar em consideração as experiências do ponto de vista do informador. O 

processo de condução da investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre 
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os investigadores e os respetivos sujeitos, dado estes não serem abordados por aqueles 

de uma forma neutra (1994, p. 51). 

 

Os autores remetem-nos para a questão da neutralidade em ciência, evidenciando que 

os investigadores que fazem investigação qualitativa tendem a assumir que a neutralidade não 

é o fator mais importante; estes, tal como a ciência, nunca podem ser totalmente neutros. Os 

pesquisadores qualitativos estão, com frequência, diretamente implicados nos problemas que 

investigam, não deixando, contudo, por isso, de ter uma visão clara e complexa sobre os 

problemas que investigam.  

 

6.2. Estudo de caso 

O presente estudo, além de se integrar na perspetiva interpretativa, é um estudo exploratório, 

porque aborda uma problemática ainda pouco explorada (pelo menos no Brasil), não havendo 

ainda variáveis identificadas, suficientemente sólidas, no âmbito da educação superior. É, 

também, um estudo descritivo, uma vez que não se apoia em variáveis manipuláveis, 

assumindo, ainda, a tipologia de estudo de caso. Portanto, é descritiva porque descreve factos 

e fenómenos da nossa realidade (Triviños, 1987) e visa descrever o “status do foco do estudo” 

(Thomas, Nelson & Silverman, 2011, p. 39). 

O conceito de estudo de caso, uma expressão abrangente que engloba uma família de 

estratégias de pesquisa (Adelman et al., 1976), foi amplamente desenvolvido, sobretudo por 

Yin, na década de 80. O estudo de caso tanto pode ser usado na pesquisa quantitativa como na 

qualitativa, mas, no que diz respeito à área da pesquisa em educação, em particular, constitui 

um dos métodos que auxiliam a pesquisa qualitativa, nomeadamente em termos da descrição 

mais delineada do objeto analisado. Thomas, Nelson & Silverman (2011, p. 40) enfatizam a 

noção que o objetivo do estudo de caso é “determinar características singulares de um sujeito 

ou de uma condição”.   

O estudo de caso permite aprofundar a análise dos dados encontrados durante a 

pesquisa, já que constitui um “exame detalhado de uma situação, de um sujeito único, de um 

depósito de documentos, de um evento particular” (Bogdan & Biklen, 1994). Justifica-se 

quando “as (…) questões exigirem uma descrição ampla e ‘profunda’ de algum fenómeno 

social” (Yin, 2015, p. 4), tal como acontece nesta investigação.  

Uma outra razão subjacente à opção pelo estudo de caso teve a ver com o facto de que 

quanto mais se procura esclarecimentos para “alguma circunstância presente (por exemplo: 
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“como” ou “por quê” algum fenómeno social funciona), mais o método do estudo de caso será 

relevante.” (ibid). 

O presente estudo não se limita a um estudo de caso único, tratando-se, antes, de um 

estudo de caso alargado, pois a unidade de análise abrange três cursos de formação de 

professores do PARFOR de uma Instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Norte do Brasil. É um caso específico de cursos a funcionar numa única instituição, com uma 

área geográfica peculiar, relativamente à qual se procedeu a uma análise documental e foram 

conduzidas entrevistas a vários subgrupos de atores – além, naturalmente, da observação 

direta que levou à formulação do problema. Configura, assim, um caso provavelmente sem 

paralelo noutros contextos do Brasil, que é tomado como um estudo de caso. 

  

6.3. Seleção do contexto da pesquisa, de participantes e técnicas de recolha de dados 

Ainda de acordo com Yin (2015, p.31), uma das componentes fundamentais do estudo de 

caso é a seleção da(s) unidade(s) de análise, que, neste caso, abrangem os contextos de 

pesquisa e os participantes. Descrever-se-á, em seguida, o modo como se procedeu à seleção 

das unidades de análise. 

Com base na observação direta e na intenção de análise acima descrita, escolheu-se 

um Instituto Federal de Educação da Região Norte do Brasil, no âmbito do Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR, na Amazónia, para a realização da 

pesquisa de campo. Após verificação realizada a partir de recolha de dados documentais 

existentes no Instituto, comprovou-se que este apresentava forte índice de abandono da 

formação superior para professores, e que esta é uma situação preocupante para a sociedade, 

para o governo e para os investigadores. 

O Instituto escolhido situa-se no Município de Tucuruí – cidade que alberga hoje 

97.128 habitantes (IBGE, 2010), com uma extensão territorial que alcança os 2.086.189 km
2
, 

localizada no coração da Amazónia, mais concretamente no sudeste do Estado do Pará – 

Norte do Brasil. 

 O município possui uma economia que se desenvolve principalmente no setor 

primário, ou seja, voltada para a exportação de madeiras, indústrias de leite, agricultura, 

pesca, pecuária, extração de argila, madeira e areia. 

A Instituição pesquisada, que inicialmente se chamava Centro de Formação e 

Educação Técnica – CEFET, foi instaurada na cidade no dia 10 de abril de 1995 e oferecia à 

comunidade cursos técnicos e de ensino médio. Hoje, inclui, também, o Ensino Superior em 
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cursos de Licenciatura e Tecnológicos e, desde 2008 (ano em que foram criados os Institutos 

Federais no Brasil através da Lei nº 11.892 de 29/12/2008), apresenta a designação de 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Os critérios de seleção desta Instituição tiveram em atenção o número de cursos e 

turmas existentes e a taxa de abandono em cada um deles. Também não esqueceram a sua 

localização no interior da Amazónia – local que necessita grandemente de formação inicial e 

contínua de qualificação, o que torna difícil de explicar os altos índices de abandono nos 

cursos de formação de professores ofertados pelo governo.  

Aquando da recolha de dados para a presente investigação, no Estado do Pará, apenas 

o IFPA – Instituto Federal do Pará – oferecia a formação por meio do PARFOR. Hoje, a 

oferta existe, também, noutras instituições superiores, mas, o facto de o Instituto escolhido ter 

sido pioneiro nessa oferta, na região, e de se encontrar na zona de residência da autora, 

facilitando o acesso à recolha de dados, acabaram por ditar a escolha. 

Quanto à seleção dos participantes, e com o objetivo de reunir informação sobre o 

fenómeno do abandono da formação, organizou-se quatro conjuntos de atores envolvidos nos 

cursos de Licenciatura em Biologia, Física, e Informática dessa Instituição, constituídos da 

seguinte forma:  

▪ formandos matriculados nestes três cursos que prosseguiram os seus estudos; 

▪ formandos matriculados nestes três cursos que haviam abandonado; 

▪ professores/formadores destes cursos;   

▪ distintos tipos de gestores (coordenadores locais de cada um dos cursos pesquisados; 

coordenação de área; e coordenação geral) 

Estes grupos representam os vários municípios paraenses onde decorre o PARFOR. 

De notar que estes formandos são também professores em instituições públicas do Brasil e 

lecionam no Ensino Fundamental Menor (1º a 5º ano), em municípios próximos do Campus 

onde foi realizada a pesquisa. 

A construção do trabalho de campo aconteceu a partir das questões-guia elaboradas, e 

após análise dos dados estatísticos cedidos pela secretaria académica do instituto. A partir do 

universo de cursos e tipos de atores possíveis, foi selecionada a unidade de análise que se 

consubstancia nos cursos e nos participantes, de acordo com os critérios a seguir definidos. 

O primeiro critério foi a taxa de abandono por turma nos diferentes cursos. Para isso, 

tomou-se como base o índice de 9% que o governo brasileiro admite poder existir a partir do 

início de qualquer curso superior, regular ou não. Dessa forma, adotou-se o critério de 
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considerar baixa/média a taxa até 9%; alta/forte de 10% a 19%; muito alta/muito forte de 20% 

a 29%; e altíssima/fortíssima uma taxa igual ou superior a 30%. Os cursos com taxa de 

abandono altíssima foram escolhidos pela gravidade do problema, e porque seria inviável, no 

tempo existente para realizar a investigação com base na metodologia qualitativa, ter um 

número maior de possíveis entrevistados.  

O segundo critério foi a seleção de alunos representantes de todos os cursos que 

abandonaram a formação e que se encaixaram na percentagem que representa a medida de 

abandono que se estabeleceu para a seleção dos cursos a estudar, assim como os seus 

professores formadores e gestores.  

O terceiro critério visou a seleção dos alunos que estavam a estudar nos semestres 

finais dos cursos, isto é, do quarto ao sexto semestre. Os alunos que frequentavam os três 

primeiros semestres não foram incluídos no universo, pois não seria possível saber se 

abandonariam a formação em semestres subsequentes. É um facto que também não havia 

garantias de que os alunos entrevistados, apesar de frequentarem os últimos semestres dos 

respetivos cursos, viriam ainda a abandonar a formação; ainda assim, pareceu mais adequado 

entrevistar os alunos que frequentavam os últimos semestres dos cursos.  

Como se sabe, o abandono é mais frequente nos primeiros semestres, de acordo com 

alguns estudos, como os desenvolvidos pelo Instituto Lobo (Silva Filho et al., 2007; Lobo, 

2012), por exemplo. Os alunos de outros cursos não foram selecionados porque não houve um 

abandono considerável, tendo ficado abaixo dos 30%. 

A partir destes critérios, registou-se os cursos que têm altíssima/fortíssima 

percentagem de abandono, de acordo com o Quadro 8, que mostra os alunos matriculados e as 

taxas de abandono nos cursos analisados. 

 O Curso de Informática no Município de Pacajá: 26 alunos matriculados, 08 

abandonaram. Taxa de 30% - 6º Semestre.  

 O Curso de Física em Pacajá: 21 alunos matriculados, 13 abandonos. 61% de taxa – 6º 

semestre. 

 O Curso de Biologia em Pacajá: 39 alunos matriculados, 14 abandonaram. 35% de 

taxa de abandono – 6º Semestre. 

 O Curso de Informática em Tucuruí – PA: 40 alunos matriculados, 18 abandonaram. 

45% de taxa de abandono, 4º Semestre. 
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Quadro 8 - Alunos pertencentes ao programa PARFOR e respetivas taxas de abandono – 2012* 

Cursos Local 
Semestre 

atual 

Alunos 

matriculados 

Alunos que 

abandonaram 

por semestre 

Abandono 

por 

percentagem 

Licenciatura Plena 

em Pedagogia 

Tucuruí – PA  

 

4º 

1º 39 1º 04 10% 

2º 39 2º 05 12% 

3º 39 3º 05 12% 

4º 39 4º 06 15% 

Licenciatura Plena 

em Informática 

Tucuruí – PA  

4º 

1º 40 1º 11 27.5% 

2º 40 2º 14 35% 

3º 40 3º 18 45% 

Licenciatura Plena 

em Pedagogia 

Goianésia – PA  

5º 

 

2º 42 2º 05 11.9% 

3º 42 3º 05 11.9% 

4º 42 4º 05 11.9% 

Licenciatura Plena 

em Geografia 

Pacajá – PA  

 

5º 

1º 33 1º 01 3% 

2º 33 2º 01 3% 

3º 33 3º 01 3% 

4º 33 4º 02 6% 

5º 33 5º 02 6% 

Licenciatura Plena 

em Física 

Pacajá – PA  

 

6º 

1º 21 1º 07 33% 

2º 21 2º 12 57% 

3º 21 3º 12 57% 

4º 21 4º 12 57% 

5º 21 5º 13 61% 

6º 21 6º 13 61% 

Licenciatura Plena 

em Informática 

Pacajá – PA  

 

6º 

1º 26 1º 03 11.5% 

2º 26 2º 05 19% 

3º 26 3º 06 23% 

4º 26 4º 08 30% 

5º 26 5º 08 30% 

Licenciatura Plena 

em Biologia 

Pacajá – PA  

 

6º 

1º 39 1º 05 12% 

2º 39 2º 08 20% 

3º 39 3º 14 35% 

4º 39 4º 14 35% 

5º 39 5º 14 35% 

Licenciatura Plena 

em Geografia 

Pacajá – PA  

 

6º 

1º 29 1º 01 3.4% 

2º 29 2º 04 13.7% 

3º 29 3º 04 13.7% 

4º 29 4º 04 13.7% 

5º 29 5º 04 13.7% 
Fonte: dados recolhidos com base em arquivos da Instituição pesquisada.   

*Obs.: todos os cursos têm a duração de 3 anos (6 semestres). 

 

Os restantes participantes foram selecionados pelas razões que se a seguir explica. 

Elegeu-se a coordenação geral por conhecer o programa de forma holística e ser 

responsável por ele no Estado do Pará, na instituição pesquisada. Além de que era necessário 

conhecer a sua visão sobre o assunto pesquisado. 

O facto de o Estado do Pará ter uma grande extensão exigiu uma coordenação de área 

para criar a proximidade com os alunos. Neste contexto, tornou-se imprescindível ouvir este 



CAPÍTULO 6 – PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

114 
 

órgão, porque, sem a informação proveniente desta fonte a presente investigação estaria 

incompleta. Entrevistou-se, então, a referida coordenação para recolher as suas impressões 

sobre o curso e sobre o tema da investigação, uma vez que tem uma maior probabilidade de 

sentir de perto as ansiedades e necessidades dos alunos. 

As coordenações de cursos também tinham uma palavra a dizer, pois acompanham 

constantemente o trabalho do professor e dialogam com os alunos, tendo, portanto, um 

conhecimento muito mais rápido acerca das suas opiniões e necessidades. Os seus pontos de 

vista relativamente ao abandono da formação afiguravam-se importantes para a reflexão 

acerca de como poderiam contribuir para dirimir o problema, revelando o que têm feito, a 

utilidade dos seus esforços, bem como a medida e o modo de perceção do problema. Partiu-se 

do princípio que as respostas a estas questões poderiam ajudar a compor uma análise mais 

construtiva sobre o problema.    

Quanto aos formadores, ao lecionarem, têm a oportunidade de estar em contacto direto 

com os alunos, o que lhes permite saber até que ponto estes identificam a situação de 

abandono com um problema e a que é que o atribuem. O conhecimento que daí advém, 

permite aos formadores sugerirem mudanças, prevenindo o agravar da situação 

Esta multiplicidade de tipologias de entrevistados corresponde a uma triangulação de 

dados, em que a escolha de cada grupo de atores envolvidos contribui para clarificar a 

problemática em questão e permite uma visão mais definida a respeito das suas implicações 

dentro do processo educativo, nomeadamente qual a melhor forma de combater e reduzir o 

que é sem dúvida um dos males da educação: o abandono na formação. 

 

6.3.1. Sobre as entrevistas  

A técnica de entrevista teve um papel central nesta investigação e neste trabalho de campo.  

Elegeu-se a entrevista por apresentar a vantagem da adaptabilidade, como salienta Bell 

(2010, p.137). 

“Um entrevistador habilidoso consegue explorar determinadas ideias, testar respostas, 

investigar motivos e sentimentos, coisa que o inquérito nunca poderá fazer. A forma 

como cada resposta é dada (o tom de voz, a expressão facial, a hesitação, etc.) pode 

transmitir informações que uma resposta escrita nunca revelaria.”  
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A entrevista é a técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações 

sobre o seu objeto, porque permite “conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores 

subjacentes ao comportamento” (Ribeiro, 2008, p.139).  

No caso do PARFOR, a entrevista foi a técnica que melhor se adaptou ao contexto 

examinado, pois, relativamente a um estudo de caráter exploratório, permite perceber outros 

aspetos que antes não estavam clarificados, contribuindo para a sua clarificação, 

contrariamente ao que sucede com o questionário, que capta as perguntas prontas e acabadas, 

sem que haja oportunidade de reformulação ou continuação de um tema, no caso de ser 

necessário. A técnica da entrevista tem-se revelado, além disso, um instrumento 

particularmente adequado quando o objetivo é compreender a formação de graduados no 

Ensino Superior (, Loureiro, Costa e Caria, 2011). 

Optou-se pela entrevista semiestruturada por permitir utilizar uma série de perguntas 

específicas sobre o tema investigado, proporcionando liberdade ao entrevistado para 

responder de acordo com as suas impressões, elaborando as suas respostas ao invés de as 

receber prontas, e podendo, inclusivamente, ter autonomia para alargar questões, contribuindo 

para a amplitude do tema pesquisado.  

Foram realizados pré-testes que foram aplicados antes das entrevistas aos participantes 

no estudo. Para a realização dos pré-testes, foi escolhida uma turma que não pertencia ao 

grupo de turmas selecionadas para este estudo, de modo a permitir a adaptação e possível 

correção das perguntas a serem colocadas. Estas entrevistas de pré-teste foram realizadas em 

Tucuruí, no Curso de Pedagogia; foram entrevistados dois professores/formadores, dois 

alunos e um coordenador, num total de cinco entrevistas. 

Não se realizaram pré-testes com os coordenadores locais porque estes já estavam 

incluídos entre os entrevistados que fariam parte desta investigação, não existindo outros.  

O polo de Tucuruí (Pedagogia) foi o escolhido para aplicação dos pré-testes por não 

estar inserido na pesquisa realizada, na medida em que está fora do índice/critério adotado 

para a seleção dos cursos a serem investigados neste trabalho: índice elevadíssimo de 

abandono, verificando-se a existência de cursos com taxa igual ou superior a 30% de 

abandono. 

Depois da realização dos pré-testes, e efetuadas as necessárias adaptações, foram 

confirmados os participantes, que já tinham sido convidados a fazer parte da investigação.  

A concretização do trabalho de campo referente à realização das entrevistas de pré-

teste e realização das 90 entrevistas aos grupos de atores foi essencial neste processo de pré-



CAPÍTULO 6 – PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

116 
 

análise, uma vez que conhecer o terreno examinado complementa a pesquisa teórica. É no 

campo que se encontram as respostas que, muitas vezes, estão distantes dos livros e, em 

certos casos, de teorias já conhecidas: 

O termo trabalho de campo lembra algo ligado à terra. É esta a forma que a maioria 

dos investigadores qualitativos utiliza para recolher os dados. Encontram-se com os 

sujeitos, passando muito tempo juntos no território destes – escolhas, recreios, outros 

locais por eles frequentados ou nas suas próprias casas. Trata-se de locais onde os 

sujeitos se entregam às suas tarefas quotidianas, sendo estes ambientes naturais, por 

excelência, o objeto de estudo dos investigadores. À medida que um investigador vai 

passando mais tempo com os sujeitos, a relação torna-se menos formal. O objetivo do 

investigador é o de aumentar o nível de à vontade dos sujeitos, encorajando-os a falar 

sobre aquilo de que costumam falar, acabando por lhe fazer confidências (Bogdan & 

Biklen, 1994, p.113). 

 

Com efeito, durante a realização das entrevistas, muita informação só foi revelada 

devido à colaboração dos entrevistados. No entanto, embora inicialmente se tivesse planeado 

executar o maior número possível de entrevistas, tendo em conta o universo presumível de 

entrevistados, as vicissitudes que foram surgindo não o permitiram. 

O trabalho de campo envolve a resolução de problemas de índole diversa, relacionados 

nomeadamente com: acesso ao local e aos participantes; dificuldades de localização dos 

alunos que abandonaram (por terem ido embora para outras cidades; porque mudaram de 

residência e não informaram os vizinhos; por não quererem falar; por pensarem que não 

adiantaria dar entrevista devido a terem saído muito cedo do programa (1º semestre). De 

referir que houve, ainda, os que previamente concordaram com um horário e um local para a 

entrevista mas não compareceram. Esta situação ocorreu principalmente com alunos em 

formação.  

O Quadro 9 refere o número de entrevistas por tipologia de entrevistados. 

 

 

Quadro 9 - Grupos de atores e número de entrevistas realizadas 

Participantes Participantes 
Universo (anos de 

2013-2014)) 
% 

Coordenação geral  01 01 100% 

Coordenação de área 01 01 100% 

Coordenações Locais dos 

Cursos  
03 03 100% 

Professores Formadores 24 50 48% 

Alunos Permanentes 42 126 33,33% 

Alunos que abandonaram 19 53 35,85 % 

Total:  90 234 38,46% 
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A aplicação das entrevistas foi um processo demorado porque não ocorreu apenas na 

cidade de Tucuruí. Alguns dos alunos que estudavam em Tucuruí moravam na cidade de Breu 

Branco, o que motivou que também aqui fossem realizadas. 

A cidade mais distante foi Pacajá, zona rural onde mora grande parte dos 

entrevistados. É um local de difícil acesso, com más estradas e carros ou autocarros que só 

circulam na zona mais urbana. Para se chegar às comunidades rurais é necessário percorrer 

caminhos/estradas estreitas geralmente não asfaltados, em linha reta e cercados por matas. O 

acesso ao carro/autocarro faz-se a pé e demora horas. A título de exemplo, refira-se que numa 

das viagens foi preciso permanecer na cidade durante uma semana para realizar três 

entrevistas.   

Foi muito difícil conseguir o número de entrevistas que serviram de base a este estudo. 

Mas o processo valeu, também pela qualidade humana dos testemunhos recolhidos. Uma 

professora formadora, por exemplo, residente em Belém do Pará, capital do Estado, 

emocionou por ver, pela primeira vez, alunos de uma cidade tão distante evidenciarem tanta 

vontade de aprender, tendo declarado, durante a entrevista, que aprendera muito mais do que 

qualquer aluno que ali se encontrava. 

Cabe aqui um parêntese para referir que nem sempre o que foi planeado no início de 

uma investigação acontece efetivamente; porém, em todas as suas fases há aprendizagens e 

esse é, porventura, o aspeto mais interessante: a possibilidade de conhecer, formar opinião, 

contestar, trazer à tona factos ignorados, aprender a dimensionar o trabalho e saber que a 

aprendizagem é contínua, que a dose de preparação teórica nunca deve ultrapassar a nossa 

disponibilidade para aprender com o outro, ainda que o outro seja um entrevistado sem 

instrução formal. Com efeito, no final deste estudo, a visão com que se ficou foi a de que a 

investigação deve, antes de tudo, ensinar, pois o campo/terreno é local para aprender.  

 

6.4. Técnicas de análise de dados  

Os dados recolhidos foram tratados com base na análise de conteúdo (Bardin, 2011; Esteves, 

2006). 

Foi escolhida a análise de conteúdo porque esta constitui: 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
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indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/receção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

(Bardin, 2011, p. 48).  

 

Além de poder inferir conhecimentos na pesquisa em curso, o investigador poderá 

estender as suas impressões a outras pesquisas que eventualmente possam surgir (Esteves, 

2006). É através da análise de conteúdo que o pesquisador sistematiza os resultados da 

pesquisa, inferindo possíveis impressões e constatando a frequência ou não dos fatos 

investigados.   

De acordo com Bardin (2015), e após a delimitação dos objetivos e definição de um 

quadro de referência teórico orientador da pesquisa e a identificação clara da pergunta, os 

procedimentos essenciais para se efetuar a análise de conteúdo são os seguintes: definição do 

universo do estudo; constituição do corpus documental; leitura flutuante; seleção do tipo de 

categorização, unidades de registo, de contexto e de enumeração; definição de categorias; 

fidelidade e validade; quantificação; e, finalmente, interpretação. 

O corpus documental desta investigação constitui-se a partir de protocolos de 

entrevistas aplicadas a 90 entrevistados. 

A análise de conteúdo pode assumir várias formas. Neste trabalho, escolheu-se a 

análise categórica, não por ser a mais utilizada na análise de conteúdo, mas porque constitui 

um procedimento aberto que escolher temas/categorias durante o exame dos dados recolhidos 

(Esteves, 2006).   

A categorização é “a operação através da qual os dados (invocados ou suscitados) são 

classificados e reduzidos, após terem sido identificados como pertinentes, de forma a 

reconfigurar o material ao serviço de determinados objetivos de investigação” (Esteves, 2007, 

p.109). 

Bardin (2011) propôs as seguintes regras de elaboração de boas categorias: exclusão 

mútua; homogeneidade; pertinência; objetividade e fidelidade; produtividade. A partir da 

leitura flutuante do corpus das 90 entrevistas, foi elaborada uma grelha categórica em três 

grandes dimensões, que a seguir se apresenta: 

Dimensão A - Caracterização pessoal, académica e profissional e contínua dos 

entrevistados. 

Dimensão B – Perceções sobre o Abandono  
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B1. Reconhecimento ou não da existência do problema do abandono e sua 

classificação em termos de gravidade  

B2. Causas do abandono escolar 

B3. Medidas de combate ao abandono 

Dimensão C - Questões Paralelas 

C1 - Inquietações e Problemas 

C2 - Currículo e Processos de Ensino-Aprendizagem 

C3 - Reflexões sobre o PARFOR e os seus Efeitos 

C4 - Prática Profissional e Reflexão Sobre a Prática Profissional 

C5 - Seleção de Recursos Humanos 

C6 - Acompanhamento e Monitorização dos cursos do PARFOR 

As unidades de registo a codificar nas várias categorias são do tipo temático, 

geralmente frases ou expressões. Ao longo deste trabalho, podem ser também referidas como 

“excertos” (das entrevistas). 

 

6.5. A ética na pesquisa 

A considerável importância que a sociedade, de um modo geral, dá às ciências, os contributos 

de cientistas com os seus estudos, em qualquer contexto de análise (natural, social, ciências 

exatas ou outro âmbito investigado), a conduta do investigador perante o que pretende 

pesquisar, entre outros fatores, são questões que nos levam a refletir sobre a fidelidade com 

que os dados científicos e os seus resultados nos são apresentados e quem, na verdade, são os 

seus autores. Para entender com mais exatidão estes princípios comportamentais surgiu a 

ética.  

O termo ética tem origem na palavra grega ethos, que designa o “carácter”, e refere-se 

ao conjunto sistemático dos conceitos de valor (“bom”\”mal”), (“certo”\”errado”) e dos 

princípios gerais que justificam a sua aplicação. (Sieber, apud Lima, 2006, p.130). Nesse 

sentido, a ética obriga a que o investigador se submeta a juízos de valor dentro do seu próprio 

âmbito (meio científico\académico) ou em outro ambiente como o julgamento daqueles que se 

encontram num contexto externo ao da investigação.   

De acordo com Howe e Moses (1999), existem duas abordagens fundamentais quando 

se fala em ética na pesquisa: uma abordagem tradicional, que defende a existência de uma 

relação entre a componente político-moral e a sua dimensão descritiva; e a contemporânea, 
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que advoga a pesquisa com base nas relações sociais. De acordo com esta dimensão, ética e 

política devem caminhar lado a lado, o que não é consensual entre alguns autores.    

Também não existe consenso entre os investigadores a respeito do conceito de ética. 

Quando se trata do paradigma ético-tradicional, os que o defendem, estão, em geral, de acordo 

no que se refere ao âmbito emocional e subjetivo do paciente (Esteves, 2010). Durante muito 

tempo defendeu-se o contrário, mas, com o decorrer da história, as pesquisas foram 

confirmando que a emoção e a subjetividade podem, efetivamente, contribuir para o 

desenvolvimento da ciência. 

Alguns autores como Fortin (1999) defendem que a ética é uma “avaliação crítica e a 

reconstituição dos conjuntos de preceitos e de leis que regem os julgamentos, as ações e as 

atitudes no contexto de uma teoria no âmbito da moralidade”. (Fortin, 1999, p.114). Nesse 

caso, ética e moralidade integram parte de uma mesma moeda e é dela o papel determinante 

no que concerne aos exames a que o cientista está sujeito.  

Para que a ética seja efetivamente estabelecida, é necessário que o pesquisador seja 

coerente com os direitos atribuídos àqueles que participam das investigações como: o direito 

de aceitar ou não participar das pesquisas; o direito de permanecer no anonimato; o direito à 

confidencialidade; o direito à proteção contra qualquer incômodo ou dano; o direito a ser 

reconhecido; e, principalmente, o direito a exigir responsabilidade dos investigadores e dos 

demais participantes do estudo, durante as pesquisas e após o tratamento e apresentação dos 

dados. 

Por isso, é essencial que haja uma constante regulação dos códigos e dos 

procedimentos éticos.  

Para regular a pesquisa, e de acordo com Lee (1993), pode optar-se pelas regras 

proactivas ou reativas. As primeiras são determinadas pelo próprio pesquisador quando este 

ainda não iniciou o estudo, enquanto as segundas dependem de uma entidade que irá analisar 

a possibilidade da validade da pesquisa. 

Sem a ética, portanto, não há como confiar 100% na veracidade da pesquisa, pois será 

ela a responsável em transmitir confiabilidade a quem recorrer aos trabalhos de um 

investigador. Para isso, os objetivos e estratégias devem estar bem delineados, desde o 

primeiro momento, quando se começa a pensar na direção que a pesquisa pode tomar. 

Percebe-se, assim, que a ética deve acompanhar todo o percurso do trabalho em 

desenvolvimento, desde a escolha do tema, até à apresentação dos resultados, passando pela 



CAPÍTULO 6 – PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

121 
 

elaboração das questões de investigação, pela seleção dos participantes, pela condução da 

pesquisa em todo o seu trajeto e pelo tratamento dos dados. 

 Por fim, é importante salientar que, para haver ética, não basta que o investigador 

tome precauções; tem de ter o cuidado de verificar que a pesquisa não prejudica outros 

públicos. Como destacam Doucet e Mauthner (apud Esteves, 2006, p. 155), “os que leem, 

interpretam e tomam a sério” a investigação, merecem uma obrigação moral dos 

investigadores quanto à responsabilidade com a condução das suas pesquisas”.  

Neste estudo, foi solicitada à coordenação local do PARFOR (conforme anexo A) 

autorização para a recolha de dados, e os participantes foram devidamente informados sobre o 

documento de permissão para a pesquisa, antes de as entrevistas serem gravadas. Além disso, 

só foram realizadas as entrevistas daqueles que, uma vez informados dos objetivos da 

pesquisa, aceitaram participar de forma voluntária.
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CAPÍTULO 7 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, são apresentados os resultados da investigação e interpretados a partir 

da análise de conteúdo, baseada na pré-análise, na exploração do material e no tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação (Bardin, 2011; Esteves, 2006).   

Conforme já referido, durante a pesquisa foram realizadas 90 entrevistas, direcionadas 

aos envolvidos no PARFOR – Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica, num Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte do Brasil, 

distribuídas da seguinte forma: Coordenadores (Geral - 1, de área - 1 e de cursos - 3), 

Professores Formadores (24), Formandos que permaneceram na formação (42) e Formandos 

que abandonaram a formação (19). 

O principal objetivo deste capítulo é o de conhecer as perspetivas dos entrevistados 

acerca do abandono da formação, nomeadamente: o reconhecimento da existência do 

problema do abandono; o seu grau de incidência; a forma como é visto; causas subjacentes. 

Dito de outro modo, procurou-se saber a opinião dos entrevistados relativamente a este 

fenómeno para, posteriormente, posteriormente, se propor estratégias de combate ou, pelo 

menos, minimização das graves consequências do abandono para a educação. 

Para a análise dos dados recolhidos, foram estabelecidas as seguintes codificações das 

entrevistas, tendo sido atribuída numeração (em números Romanos) a cada código, conforme 

o número de entrevistas. 

 

Quadro 10 - Lista de código das entrevistas 

Entrevistados Código  

Coordenação Geral CG 

Coordenação de Área CA 

Coordenação Local do Curso de Biologia  CL/B 

Coordenação Local do Curso de Física  CL/F  

Coordenação Local do Curso de Informática  CL/I 

Professores Formadores do Curso de Biologia em Pacajá PF/BP 

Professores Formadores do Curso de Física em Pacajá PF/FP 

Professores Formadores do Curso de Informática em Pacajá PF/IP 

Professores Formadores do Curso de Informática em Tucuruí PF/IT 

Formandos que abandonaram o Curso de Biologia em Pacajá FA/BP 

Formandos que abandonaram o Curso de Física em Pacajá FA/FP 

Formandos que abandonaram o Curso de Informática em Pacajá FA/IP 

Formandos que abandonaram o Curso de Informática em Tucuruí FA/IT 

Formandos que Permaneceram no Curso de Biologia em Pacajá FP/BP 

Formandos que Permaneceram no Curso de Física em Pacajá FP/FP 

Formandos que Permaneceram no Curso de Informática em Pacajá FP/IP 

Formandos que Permaneceram no Curso de Informática em Tucuruí FP/IT 
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A análise dos dados obedece a uma organização pautada por dimensões/categorias e 

subcategorias, de acordo com cada tipo de entrevistado. Em primeiro lugar, será apresentada a 

análise de todas as informações correspondentes à Coordenação Geral do PARFOR, 

Coordenação Local e de Cursos; em seguida, serão examinados os dados referentes aos 

Professores Formadores; posteriormente, será feita a análise de acordo com a visão dos 

Formandos que permaneceram no percurso formativo; por fim, serão apresentados os dados 

relativos aos Formandos que abandonaram a formação.  

 

7.1. Dados pessoais, de formação académica, contínua e dados profissionais dos entrevistados  

7.1.1. Coordenação Geral (CG) 

A coordenadora entrevistada enquadra-se na faixa etária dos 40-45 anos. Possui uma 

graduação em Psicologia, mestrado e doutoramento em Educação. À altura da entrevista 

(2013), era a coordenadora geral do PARFOR e estava no cargo há dois anos, embora 

trabalhasse na área de formação de professores há 20 anos. Explicou que não participara na 

formação contínua porque a coordenação geral exige muito tempo e dedicação.  

 

7.1.1.2. Coordenação de Área (CA) 

O coordenador está na faixa etária dos 30-35 anos e é graduado em Ciências Sociais. Tem 

uma especialização na mesma área e, no período de realização da entrevista (2014), era 

coordenador de área do PARFOR e professor de Sociologia, no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia, onde decorreu a pesquisa de campo para esta tese. Estava na 

coordenação de área há dois anos e já tinha experiência em docência na formação de 

professores há 12 anos.  

Tem participado em cursos de formação continuada relacionados com a sua área de 

atuação, regularmente, de seis em seis meses. 

 

7.1.1.3. Coordenações de Curso 

Há três coordenadores de curso nas turmas onde se registou uma elevada taxa de abandono; 

em todas as coordenações, a faixa etária encontra-se num nível relativamente jovem: entre 30 

e 40 anos.  
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7.1.1.3.1. Coordenação Local do curso de Biologia (CL/B) 

O coordenador local do curso de Biologia encaixa-se no intervalo de idade entre 30-35 anos. 

Tem licenciatura em Biologia e mestrado em Biologia Ambiental. À altura da entrevista 

(2013), além de coordenador do curso de Biologia, era professor no PARFOR e no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Estava na coordenação há apenas dois meses, 

mas já possuía experiência na formação de professores há seis anos.  

Em relação à formação contínua realizada, tendo em conta a função que estava a 

exercer, informou que estava a participar no curso de formação de gestores, oferecido pela 

Pró-reitoria de Ensino (PROEN). Esta formação, contudo, não foi concluída porque o curso 

foi interrompido após cumprimento de 50% da carga horária. 

 

7.1.1.3.2. Coordenação Local do curso de Física (CL/F) 

O coordenador situa-se no intervalo de idades entre 36-40 anos. É graduado em Física e 

mestre em Física dos Materiais. Além de coordenador do curso de Física, foi também 

professor no PARFOR. Em 2013, ano em que foi entrevistado, estava na coordenação há três 

anos e possuía experiência na formação de professores há 13 anos. Não participou de cursos 

de formação contínua para a função que exercia na época por não ter conhecimento da oferta 

existente. 

 

7.1.1.3.3. Coordenação Local do curso de Informática (CL/I) 

A coordenadora do curso de Informática situa-se no intervalo de idades entre 30-35 anos. É 

formada em Engenharia de Computação e tem Mestrado em Engenharia Elétrica e 

Doutoramento em Engenharia Elétrica. Para além do cargo de coordenadora do Curso de 

Informática, exerceu também a função de professora no PARFOR. A sua experiência como 

coordenadora era recente (um ano na coordenação), mas, em 2014, ano em que aconteceu a 

entrevista, tinha, já, três anos e meio de serviços prestados na área da educação.  

Informou que nunca participara de cursos de formação contínua para o cargo que 

exerce por não ter tido conhecimento da oferta nessa área. 
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7.1.1.4. Visão geral dos dados pessoais, de formação académica, contínua e profissional dos 

Coordenadores 

Verifica-se que a formação académica dos coordenadores é tendencialmente na área das 

ciências naturais. Apenas um coordenador pertence às ciências humanas e sociais. Na 

generalidade, não têm formação específica para atuar como gestores e, dos cinco 

entrevistados, apenas um afirmou ter participado em cursos de formação contínua. 

Constatou-se que houve a preocupação, durante a escolha das coordenações dos cursos 

de selecionar gestores de acordo com a sua área específica. O objetivo dessa escolha, segundo 

a coordenadora geral, foi facilitar a interação entre formando e coordenador, contribuindo, 

assim, para uma aprendizagem mais significativa. 

A partir dos dados recolhidos durante as entrevistas, é possível concluir que o que leva 

alguns coordenadores a preocuparem-se com a atualização académica, além de outros fatores, 

é o facto de serem também professores. 

  

7.1.2. Dados sobre os Professores Formadores, Formandos que permaneceram e Formandos 

que abandonaram a formação 

7.1.2.1. Caracterização pessoal (idade e género) 

7.1.2.1.1. Professores Formadores 

Conforme foi já referido no capítulo dedicado à metodologia, foram entrevistados 24 

professores formadores (PF) de um total de 50, isto é, 48% dos professores que lecionaram 

nos cursos de formação de professores, tendo estes podido expressar e transmitir a sua visão 

sobre a questão do abandono. No Quadro 11, são apresentados dados que permitem uma ideia 

geral sobre a caracterização dos PF.
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Quadro 11 - Caracterização Geral dos Professores Formadores 

PF 
Intervalo 

de idade 

Género 

 

Experiência em 

docência 

Experiência no 

Ensino 

Superior 

Experiência no 

PARFOR 

PF/B I 36-40  M 13 anos 03 anos 02 anos 

PF/B II 55-60  M 25 anos 03 anos 01 ano e seis meses 

PF/B III 20-25  F 06 meses 100h 1ª Experiência 

PF/B IV 31-35  F 08 anos 08 anos 03 anos 

PF/B V 36-40  M 12 anos 06 anos 01 ano e seis meses 

PF/F I 25-30 F 04 anos 04 anos 03 anos 

PF/F II 31-35 M 10 anos 03 anos 02 anos 

PF/F III 60-65 F 40 anos 03 anos 02 anos 

PF/F IV 40-45  M 18 anos 04 anos 03 anos 

PF/F V 35-40 M 20 anos 03 anos 03 anos 

PF/IP I 30-35 M 06 anos 03 anos 03 anos 

PF/IP II 35-40 M 05 anos e seis 

meses 

03 anos 03 anos 

PF/IP III 25-30 M 02 anos 02 anos 02 anos 

PF/IP IV 25-30 M 06 anos 04 anos 02 anos 

PF/IP V 30-35 F 04 anos 04 anos 03 anos 

PF/IP VI 35-40 F 15 anos 03 anos 03 anos 

PF/IP VII 30-35 F 06 anos 03 anos 02 anos 

PF/IT I  45-50 F 22 anos 02 anos 02 anos 

PF/IT II 30-35 M 05 anos 05 anos 04 anos 

PF/IT III 30-35 M 12 anos 06 anos 04 anos 

PF/IT IV 45-50 M 20 anos 12 anos 04 anos 

PF/IT V 35-40 M 17 anos 04 anos 04 anos 

PF/IT VI 40-45 F 18 anos 10 anos 03 anos 

PF/IT VII 35-40 F 10 anos 10 anos 04 anos 

 

Do conjunto dos PF, 5 eram professores do Curso de Biologia, 5 do Curso de Física e 

14 do Curso de Informática. 

O número de entrevistados foi maior em Informática porque era o único curso em 

análise que tinha oferta de aulas em dois municípios distintos: Tucurui e Pacajá.  

Por género e idade, os professores entrevistados distribuem-se da seguinte forma: 10 

do género feminino e 14 do género masculino. Há apenas uma professora com idade 

compreendida entre 20-25 anos, o que não quer dizer que a maior parte dos formadores seja 

de idade avançada; pelo contrário, incluem-se, principalmente, no intervalo de 36-40 anos. 

 

7.1.2.1.2. Caracterização dos Formandos que permaneceram no curso  

De acordo com dados apresentados no capítulo 6, foram entrevistados 42 dos formandos que 

permaneceram na formação, nos polos de Tucuruí e Pacajá, sendo 17 do Curso de 

Licenciatura em Biologia, 7 do Curso de Física e 4 do Curso de Informática, em Pacajá, e 14 

do Curso de Informática em Tucuruí. O Quadro 12 apresenta informação mais detalhada 
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sobre a caracterização dos entrevistados distribuídos pelos diferentes cursos, de acordo com 

género, idade e formação. 

 

Quadro 12 - Caracterização dos formandos permanentes por curso 

FP Intervalo de idade  Gênero  Grau de Habilitação 

FP/BP I 31-35 anos F Ensino Médio 

FP/BP II 26-30 anos M Ensino Médio 

FP/BP III 26-30 anos F Ensino Médio 

FP/BP IV 31-35 anos F Formação Superior  

FP/BP V 36-40 anos F Ensino Médio 

FP/BP VI 36-40 anos M Ensino Médio 

FP/BP VII 31-35 anos M Ensino Médio 

FP/BP VIII 26-30 anos F Ensino Médio 

FP/BP IX 36-40 anos F Ensino Médio 

FP/BP X 36-40 anos F Ensino Médio 

FP/BP XI 31-35 anos F Formação Superior e três pós-

graduações lato sensu 

FP/BP XII 26-30 anos F Ensino Médio 

FP/BP XIII 26-30 anos F Ensino Médio 

FP/BP XIV 51-55 anos M Ensino Médio 

FP/BP XV 26-30 anos F Formação Superior  

FP/BP XVI 26-30 anos F Formação Superior  

FP/BP XVII 31-35 anos M Ensino Médio  

FP/FP I 21-25 anos M Ensino Médio 

FP/FP II 26-30 anos M Ensino Médio 

FP/FP III 36-40 anos F Ensino Médio 

FP/FP IV 51-55 anos M Formação Superior 

FP/FP V 26-30 anos M Ensino Médio 

FP/FP VI 41-45 anos F Ensino Médio 

FP/FP VII 36-40 anos M Formação Superior 

FP/IP I 31-35 anos F Graduação  

FP/IP II 26-30 anos F Pós-graduação lato sensu 

FP/IP III 51-55 anos F Duas graduações 

FP/IP IV 31-35 anos F Graduação  

FP/IT I 31-35 anos F Ensino Médio 

FP/IT II 31-35 anos F Ensino Médio 

FP/IT III 36-40 anos M Pós-graduação lato sensu 

FP/IT IV 36-40 anos M Graduação 

FP/IT V 26-30 anos F Ensino Médio 

FP/IT VI 26-30 anos F Ensino Médio 

FP/IT VII 36-40 anos F Pós-graduação lato sensu 

FP/IT VIII 36-40 anos F Pós-graduação lato sensu 

FP/IT IX 31-35 anos  F Pós-graduação lato sensu 

FP/IT X 46-50 anos M Pós-graduação lato sensu 

FP/IT XI 36-40 anos F Formação Superior 

FP/IT XII 31-35 anos M Formação Superior 

FP/IT XIII 36-40 anos M Pós-graduação lato sensu 

FP/IT XIV 41-45 anos F Formação Superior 
 

Do total de entrevistados (42), neste grupo, foram identificados 15 alunos do género 

masculino, representando 35,7% do total, e 27 alunos do género feminino, representando os 

restantes 64,3%. 

A análise dos resultados, mostrou que apenas um aluno tem entre 20 e 25 anos, 

(2,38% do total); e 12 têm idades compreendidas entre 26 e 30 anos (28,57%). 
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Além das faixas citadas, foram identificados, ainda, 11 alunos com idades entre 31 a 

35 anos, correspondendo a 26,20% do total de alunos, e 12 alunos com idade entre 36 e 40 

anos, que representam 28,57%. Finalmente, foram identificados dois alunos entre 41 e 45 

anos (4,76%), um aluno entre 46 e 50 anos (2, 38%), e três alunos entre 51 e 55 anos (7,14%). 

A partir dos dados recolhidos, verifica-se que mais de 83% dos alunos que não 

desistiram da formação se situam na faixa etária entre 26-40 anos, o que representa uma 

população jovem.  

 

7.1.2.1.3. Caracterização dos Formandos que abandonaram a formação  

Foram 19 os formandos entrevistados que abandonaram a formação nos polos de Tucuruí e 

Pacajá. Desse total, 3 pertenciam ao Curso de Licenciatura em Biologia, 4 ao Curso de Física 

e 4 ao Curso de Informática em Pacajá, e 8 ao Curso de Informática em Tucuruí. O número de 

entrevistados foi menor, devido aos fatores já explicados. O Quadro 13 apresenta os dados 

específicos sobre os formandos que abandonaram os cursos. 

 

Quadro 13 - Caracterização dos formandos que abandonaram por curso 

FA Intervalo de idade  Gênero  Grau de Habilitação 

FA/BP I 40-45 anos F Pós-graduação lato sensu 

FA/BP II 51-55 anos F Pós-graduação lato sensu 

FA/BP III 40-45 anos F Formação Superior 

FA/FP I 36-40 anos M Pós-graduação lato sensu 

FA/FP II 46-50 anos M Ensino Médio 

FA/FP III 31-35 anos M Graduação 

FA/FP IV 26-30 anos F Ensino Médio 

FA/IP I 36-40 anos F Graduação 

FA/IP II 41-45 anos M Pós-graduação lato sensu 

FA/IP III 41-45 anos M Graduação 

FA/IP IV 31-35 anos F Graduação 

FA/IT I 46-50 anos F Graduação e Estudos Adicionais 

FA/IT II 36-40 anos F Pós-graduação lato sensu 

FA/IT III 36-40 anos M Pós-graduação lato sensu 

FA/IT IV 46-50 anos F Graduação  

FA/IT V 41-45 anos F 02 Pós-graduações lato sensu  

FA/IT VI 41-45 anos M Graduação  

FA/IT VII 31-35 anos F 02 Pós-graduações lato sensu 

FA/IT VIII 41-45 anos F 02 Pós-graduações lato sensu  
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Dos 19 formandos que abandonaram o curso, 12 são mulheres e 7 são homens.  

Entre os alunos que abandonaram a formação, prevaleceu a faixa etária dos 41-45 

anos, o que parece indicar que se trata de professores experientes. 

 

7.1.3. Razões que motivaram a escolha do PARFOR por parte dos Formandos 

São muitos os fatores que podem levar um indivíduo a escolher determinada profissão; em 

certos casos, quando essa escolha não satisfaz as necessidades ou anseios do indivíduo, o 

resultado pode significar o abandono. A identificação e afinidade com uma área de estudos 

podem contribuir para a permanência de um formando em sala de aula. A partir desse 

pressuposto, procurou-se saber quais os motivos das escolhas dos formandos entrevistados 

pelo plano PARFOR. 

 

7.1.3.1. Formandos que permaneceram na formação 

Para os FP, verificou-se que os fatores relacionados com a necessidade de formação e a 

afinidade com a área escolhida foram os que mais influenciaram a sua escolha, como se pode 

ver no Quadro 14: 

Quadro 14 - Principais motivos pelos quais os FP escolheram o PARFOR 

FP Por que escolheu o PARFOR? 

FP/BP I Porque necessitava de formação superior. 

FP/BP II Porque ou estudaria no PARFOR ou trabalharia 

na agricultura. 

FP/BP III Porque necessitava de formação superior. 

FP/BP IV Porque desejava superar as dificuldades de 

aprendizagem em Biologia. 

FP/BP V Porque sonhava em estudar Biologia e o 

PARFOR trouxe esta oportunidade. 

FP/BP VI Porque admira a Biologia e sempre quis estudá-

la. 

FP/BP VII Porque sabia que teria afinidade com o curso.  

FP/BP VIII Porque pensava que por vir de classe baixa 

nunca estudaria numa faculdade, por isso 

aproveitou a oportunidade. 

FP/BP IX Porque é uma cidade muito distante, não 

existem faculdades próximas e sempre quis 

fazer uma formação superior. 

FP/BP X Porque já trabalha há 18 anos em Biologia e 

nunca tinha tido oportunidade de frequentar um 

curso superior. 

FP/BP XI Por gostar da área de Biologia. 

FP/BP XII Pela oportunidade que surgiu e porque o curso 

de Biologia sempre foi um curso desejado. 

FP/BP XIII Porque Biologia é um curso que abre muitas 

portas. 
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Quadro 14 - Continuação 
FP/BP XIV Porque desde criança queria estudar na área.  

FP/BP XV Porque Biologia sempre foi a graduação 

almejada. 

FP/BP XVI Porque não estava a estudar nada. 

FP/BP XVII Por gostar de trabalhar com ciências. 

FP/FP I Porque é uma formação pública, não é 

necessário pagar e porque precisava de um 

curso superior.  

FP/FP II Pela qualificação exigida no mercado de 

trabalho e por já ter desistido de outra formação 

superior.  

FP/FP III Porque não havia possibilidade de pagar um 

curso particular. 

FP/FP IV Porque a Física é apaixonante. 

FP/FP V Porque era um sonho estudar Física. 

FP/FP VI Por ser amante da Física.  

FP/FP VII Pela facilidade de acesso.  

FP/IP I Porque desejava ter habilidade para trabalhar no 

laboratório de informática. 

FP/IP II Por uma questão de necessidade, de aprimorar a 

prática docente, porque no seu município faz 

parte da matriz curricular. 

FP/IP III Pelo fato da informática trazer inovação.  

FP/IP IV Pelo interesse na área.  

FP/IT I Porque necessitava de formação superior. 

FP/IT II Porque não tinha Licenciatura.  

FP/IT III Pela formação. Para melhorar a qualidade das 

aulas na sala de aula. 

FP/IT IV Porque desejava conhecer mais a área. 

FP/IT V Porque necessitava de graduação e não tinha 

como pagar em uma universidade particular.    

FP/IT VI Porque precisava de formação superior.  

FP/IT VII Por querer aprender informática. 

FP/IT VIII Porque desejava acompanhar a tecnologia.  

FP/IT IX Pela dificuldade com a informática e para não 

ver mais os computadores da escola onde 

trabalhava encaixotados quando os alunos 

queriam aprender informática.  

FP/IT X Para aumentar o conhecimento. 

FP/IT XI Pela visão que a sociedade tem da informática. 

FP/IT XII Somente para aprender mais. 

FP/IT XIII Para aumentar o conhecimento, ter outra 

formação e porque é interessante. 

FP/IT XIV Porque queria mudar de profissão. 

 

7.1.3.2. Formandos que abandonaram a formação 

Existem diferenças visíveis de opinião entre o grupo dos FA e o dos que 

permaneceram: para os primeiros, a escolha foi feita com base no que imaginavam ser o curso 

que escolheram e não em pesquisas sobre o que realmente viria a ser, na realidade. Esta 

situação foi confirmada, em especial, nos cursos de Física e Informática, quando vários 

formandos declararam não saberem exatamente o que iriam estudar nos cursos. Alguns 

pensavam, por exemplo, que Física e Educação Física eram uma só área. 

A falta de opção foi a resposta de alguns formandos, que explicaram que, no seu caso, 

a inscrição no curso, não correspondera à primeira ou segunda opção mas, apenas à terceira, 
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em virtude de não terem sido constituídas turmas. Dando-se conta de que não conseguiam 

identificar-se com o curso, acabaram por desistir da formação.    

 

Quadro 15 - Principais motivos pelos quais os FA escolheram o PARFOR 

FA Por que escolheu o PARFOR? 

FA/BP I Por considerar as disciplinas atrativas. 

FA/BP II Por desejar maior aproximação com a 

universidade e elaborar melhor o planeamento 

na sua escola. 

FA/BP III Pela identificação com a área. 

FA/FP I Por falta de opção para o curso que desejava. 

FA/FP II Por imaginar que era Educação Física e não 

Física. 

FA/FP III Por desejar fazer outro curso superior. 

FA/FP IV Por imaginar que era Educação Física e não 

Física. 

FA/IP I Por considerar interessante quando surgiu a 

oferta. 

FA/IP II Por impulso e incentivo de colegas. 

FA/IP III Para conhecer melhor o mundo da informática. 

FA/IP IV Por incentivo dos colegas e porque queria sair 

do ensino fundamental e trabalhar com ensino 

médio. 

FA/IT I Pela necessidade de entender a informática. 

FA/IT II Para entender melhor a informática e para 

preparação para concursos públicos. 

FA/IT III Por pensar que ajudaria a complementar o curso 

de graduação em matemática que já havia 

concluído. 

FA/IT IV Por incentivo de colegas. 

FA/IT V Por imaginar que a informática poderia ajudar a 

complementar matemática. 

FA/IT VI Para aprender mais sobre informática. 

FA/IT VII Por gostar de informática. 

FA/IT VIII Porque no momento da inscrição o curso 

contemplado foi informática, mas era a 3ª 

opção. O preferido era outro.  

 
7.1.4. Formação Académica e Contínua dos Professores e Formandos  

7.1.4.1. Professores Formadores 

Dos 24 professores formadores, 2 têm apenas o bacharelado (graduação), 13 possuem uma 

especialização (pós-graduação lato sensu), 6 têm mestrado e 3 doutoramento. Estes dados 

mostram que é necessário ampliar o nível académico dos docentes que lecionam no 

PARFOR. 

De acordo com os dados obtidos, observa-se que apenas 7 dos 24 professores 

formadores têm participado em ações de formação contínua, ou seja, 70,83% dos 

entrevistados não têm procurado cursos de atualização. As justificações mais frequentes 

foram: falta de oferta de formação contínua (7); e o desconhecimento da oferta de cursos (6).  
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Os PF que participaram em cursos de formação contínua justificam que o fizeram pela 

importância da atualização durante a docência, como se pode ver no Quadro 16: 

 

Quadro 16 - Formadores: Nível de Formação e Participação na Formação Contínua 

PF Nível de Formação 

Cursos de 

atualização S(sim) 

N(Não) 

Motivos mais 

enfatizados pelos 

formadores 

PF/B I Doutoramento N Por falta de interesse 

PF/B II Graduação N 
Por falta de 

oportunidade 

PF/B III Graduação S 
Porque precisava de se 

atualizar 

PF/B IV Especialização N Por não ser oferecido 

PF/B V Doutoramento N Por não ser oferecido 

PF/F I Doutoramento N 

Por não ser convidada 

e por não ter 

conhecimento 

PF/F II Especialização N 
Por nunca ter sido 

convocado 

PF/F III Mestre S Por desejar atualizar-se 

PF/F IV Mestre N 
Por estar num cargo de 

gestão institucional 

PF/F V Mestre N 
Por não ter 

conhecimento 

PF/IP I Especialização S 
Por não ter 

conhecimento 

PF/IP II Especialização N Por não ser oferecido 

PF/IP III Mestre N 
Por não ter 

conhecimento 

PF/IP IV Especialização N 
Por não ter 

conhecimento 

PF/IP V Especialização N 
Por não ter 

conhecimento 

PF/IP VI Especialização N Por desejar atualizar-se 

PF/IP VII Mestre N Por não ser oferecido 

PF/IT I Mestre N Por não ser oferecido 

PF/IT II Especialização N Por não ser oferecido 

PF/IT III Especialização N Por não ser oferecido 

PF/IT IV Especialização S Por desejar atualizar-se 

PF/IT V Especialização S 
Porque é importante e 

já atua na área 

PF/IT VI Especialização S 

Porque considera 

importante aperfeiçoar-

se na área de atuação. 

PF/IT VII Especialização S 
Porque é necessário na 

docência. 
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7.1.4.2. Formandos que permaneceram na formação 

Dos 42 formandos entrevistados que permaneceram na formação, 22 não tinham nenhuma 

licenciatura, apenas o ensino médio com habilitação para lecionar a crianças, designado no 

Brasil por magistério; 12 já tinham uma licenciatura; e 8, além da licenciatura, possuíam uma 

especialização (pós-lato sensu). 

É importante salientar que, quando os formandos realizaram o ensino médio, 20 

fizeram-no através do ensino regular e 22 através do ensino supletivo/intervalar, modalidade 

em que o ensino decorre apenas em certo período do ano. De acordo com os entrevistados, 

todas as aulas de uma disciplina eram concentradas em apenas 15 dias, processo conhecido 

como SOME – Sistema de Organização Modular de Ensino. 

  

7.1.4.3. Formandos que abandonaram a formação 

Dos 3 cursos analisados, apenas no de Física foram encontrados 2 formandos (FA) sem 

graduação entre do total de 19 formandos que abandonaram a formação. Os restantes 17 

entrevistados eram detentores de uma graduação antes de se inscreverem no PARFOR.  

Durante a formação no ensino médio, 10 formandos (FA) estudaram pelo sistema 

regular de ensino, em que tinham aulas durante todo o ano; e 9 (FA) através do ensino 

supletivo/intervalar, tendo estudado as mesmas disciplinas, mas num período reduzido de 

tempo. 

 

7.1.5. Dados profissionais de Professores e Formandos 

7.1.5.1. Professores Formadores 

Em relação à experiência profissional dos PF, verifica-se, como já foi referido, que a maior 

concentração de professores (10) possui mais de uma década de experiência na docência, 

alguns trabalhando já há cerca de 20, 22, 25 e, até, 40 anos, o que certamente contribui para 

uma formação de qualidade, a partir das experiências vivenciadas por estes formadores ao 

longo de todo o tempo de docência. 

Durante a análise foi possível constatar que 9 dos 24 PF possuem apenas 3 anos de 

experiência em docência superior. Para os que possuem maior experiência, ela não ultrapassa 

os 10 anos. 
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Em relação à correspondência entre a área de formação e a de atuação no PARFOR, 

observou-se que, em linhas gerais, há coerência em quase 100% dos casos; ressalva-se apenas 

o caso de 17 dos 24 professores formadores (PF) que não fizeram licenciatura e foram 

contratados para lecionar, o que se justifica pela dificuldade recorrente de encontrar gente 

disponível para trabalhar nas zonas do interior; além disso, em certas situações, como nos 

cursos de Biologia e Física, foi preciso contratar PF apenas com graduação, como se conclui 

da leitura do Quadro 17: 

 

Quadro 17 - Formação Académica e Contínua e área de atuação dos PF 

PF Formação Acadêmica 
Formação Contínua S 

(sim) N(não) Quais 

Área de docência no 

PARFOR 

PF/B I Doutoramento em Química N 

Professor de Química, 

Metodologia e Prática I e 

II no Curso de Biologia. 

PF/B II 
Bacharelado em 

Engenharia Elétrica 
N 

Professor de Biofísica e 

Metodologia e Prática do 

Ensino da Física I e II. 

PF/B III Bacharelado em Biologia 
S (Educação Popular na 

UNIPOP) 

Professor de Química 

Geral 

PF/B IV 

Especialização em 

Auditoria e Consultoria 

Ambiental e em Educação 

Ambiental. 

N 
Professora de Educação 

Ambiental. 

PF/B V Doutoramento em Química N 
Professora de Biologia da 

Conservação 

PF/F I 
Doutoramento em 

Sociologia 
N 

Educação para Relações 

etnicorraciais. 

PF/F II Especialização em Física N 
Física Moderna e Física 

Quântica. 

PF/F III Mestre em Química S (Educação de Adultos) 
Metodologia e Prática de 

Química. 

PF/F IV Mestre em Educação N 

Professor de Língua 

Portuguesa Instrumental e 

Metodologia do Ensino à 

Distância. 

PF/F V Mestre em Educação N 

Metodologia Científica e 

Educação para as relações 

Ético-Raciais. 

PF/IP I 

Especialização em 

Tecnologia e 

Processamento de dados 

N 

Arquitetura de Hardware, 

Sistemas Operacionais, 

Estrutura de dados e 

Bancos de dados 

PF/IP II 
Especialização em Redes 

de computadores 
N 

Introdução à computação, 

Redes de Computadores e 

Gestão de Projetos 

PF/IP III 
Mestre em Análise de 

sistemas 
N 

Engenharia de Software 

Educacional, Interação 

Humana no Computador e 

Estágio Supervisionado 

IV. 

PF/IP IV 
Especialização em 

Informática 
N Computador e Sociedade 

PF/IP V Especialização em N Psicologia do 
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Psicologia Clínica Desenvolvimento e da 

Aprendizagem 

 

PF/IP VI 

Especialização em 

Docência do Ensino 

Superior 

S (Coordenação 

pedagógica) 

Didática e Coordenação 

Pedagógica em Ambientes 

Escolares e Vivência na 

Educação Infantil 

PF/IP VII 
Mestre em Engenharia 

Civil 
N Estágio Supervisionado 

PF/IT I Mestre em Educação N Língua Inglesa 

PF/IT II 
Especialização em Redes 

de Computadores 
N 

Fundamentos de Educação 

à distância, Introdução de 

Educação à distância, 

Programação de 

Computadores e 

Linguagem de 

Programação 

PF/IT III 
Especialização em 

Ciências Sociais 
N 

Sociologia da Educação, 

Sociologia Geral, 

Sociologia das 

Organizações, 

Organização para as 

Relações Étnico-Raciais 

PF/IT IV 

Especialização em 

Docência do Ensino 

Superior e Qualidade de 

Vida nas Organizações. 

S (Cursos de extensão – 

Vários módulos pelo IFPA 

de 2011 a 2012. Formação 

de professores) 

Didática no Ensino da 

Computação 

PF/IT V Especialização em História 

S (Educação Inclusiva – 

2012 e 2013. Formação de 

professores para trabalhar 

com alunos especiais 

Currículo, Didática, 

Estrutura da Educação e 

Metodologia voltada ao 

Ensino da Informática 

PF/IT VI 

Especialização em 

Tecnologias da Educação e 

Computação Educacional 

S (cursos na área de 

tecnologia educacional. 

Um pela PUC/SP em 

parceria como Governo 

Federal – concluído em 

2012, outro a nível de 

aperfeiçoamento em 

médias na educação e 

cursos de aperfeiçoamento 

de 80h, 90h que são 

ligados à tecnologia.) 

Ética e Convivências e 

práticas e Inclusão e 

Acessibilidade Digital 

PF/IT VII 

Especialização em 

Ciências Sociais e 

Educação 

 (Congressos e seminários 

na área da educação. 

Todos os anos de 2010 pra 

frente). 

Planeamento Educacional 

e Computação e Políticas 

Educacionais 

 

Em linhas gerais, nota-se, portanto, que a maior parte dos PF entrevistados não teve, 

nos seus currículos de formação, as componentes curriculares relacionadas com a sua área de 

docência. No entanto, apesar disso, apenas uma PF não possuía experiência antes do 

PARFOR, contrariamente aos restantes. 
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7.1.6. Experiência Profissional dos Formandos  

Relativamente à experiência profissional na docência dos formandos que permaneceram na 

formação, esta varia num intervalo de 1 a 26 anos, tendo-se verificado uma maior 

concentração nos 15 anos de experiência, como se pode ver pelo Quadro 18:  

Quadro 18 - Experiência em Docência dos FP 

FP Experiência 

em docência 

FP/BP I 05 anos 

FP/BP II 07 anos 

FP/BP III 06 anos 

FP/BP IV 09 anos 

FP/BP V 20 anos 

FP/BP VI 06 anos 

FP/BP VII 12 anos 

FP/BP VIII 08 anos 

FP/BP IX 05 anos 

FP/BP X 18 anos 

FP/BP XI 14 anos 

FP/BP XII 07 anos 

FP/BP XIII 15 anos 

FP/BP XIV 26 anos 

FP/BP XV 13 anos 

FP/BP XVI 10 anos 

FP/BP XVII 08 anos 

FP/FP I 01 ano 

FP/FP II 07 anos 

FP/FP III 03 anos 

FP/FP IV 20 anos 

FP/FP V 07 anos 

FP/FP VI 07 anos 

FP/FP VII 14 anos 

FP/IP I 15 anos 

FP/IP II 03 anos 

FP/IP III 24 anos 

FP/IP IV 11 anos 

FP/IT I  15 anos 

FP/IT II 07 anos 

FP/IT III 15 anos 

FP/IT IV 18 anos 

FP/IT V 08 anos 

FP/IT VII 15 anos 

FP/IT VIII 15 anos  

FP/IT IX 16 anos 

FP/IT X 15 anos  

FP/IT XI 17 anos 

FP/IT XII 15 anos 

FP/IT XIII 10 anos 

FP/IT XIV 18 anos 
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No que diz respeito à experiência profissional dos formandos que abandonaram a 

formação, esta variava entre 3 e 27 anos de experiência em sala de aula, registando-se a maior 

concentração relativamente a 10 anos de ensino (4 professores) e 18 anos de ensino (3 

professores), como se pode ver no Quadro 19: 

Quadro 19 - Experiência Profissional dos FA 

FA Experiência em docência 

FA/BP I 18 anos 

FA/BP II 22 anos 

FA/BP III 18 anos  

FA/FP I  18 anos 

FA/FP II 25 anos 

FA/FP III 10 anos 

FA/FP IV 03 anos 

FA/IP I 10 anos 

FA/IP II 20 anos 

FA/IP III 10 anos 

FA/IP IV 08 anos 

FA/IT I 20 anos 

FA/IT II 10 anos 

FA/IT III 16 anos 

FA/IT IV 27 anos 

FA/IT V 12 anos 

FA/IT VI 14 anos 

FA/IT VII 14 anos 

FA/IT VIII 22 anos 

 

Tanto no que diz respeito aos formandos que permaneceram na formação como aos 

que a abandonaram, verifica-se que possuem vasta experiência docente, o que reafirma a 

importância de se especializarem e estarem em constante atualização. 

 

7.2. Perceções sobre o Abandono 

Nesta secção, apresenta-se os resultados sobre o reconhecimento ou não do abandono por 

parte dos entrevistados, bem como o que consideram ser nível de prevalência e as suas 

principais causas. 

 

7.2.1. Prevalência e causas do Abandono 

Segundo dados de outros estudos, e como se viu já no capítulo dedicado à revisão da 

literatura, o abandono escolar pode estar relacionado com diversas causas. Na opinião de 
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Machado (2009), Moussatche (2009), Adachi (2009), Rochael (2011) e Zordan (2012), se o 

aluno se integrar no meio académico, seguramente não desistirá. Albuquerque Filho (2009), 

Lara (2011) e Gurgel (2011) relacionam o abandono com problemas de natureza familiar ou 

de trabalho. Comarella (2009), por sua vez, justifica atribui-o à falta de tempo para o estudo. 

Barros (2010), Marcelino (2010) e Souza (2009) veem as dificuldades relacionadas com as 

disciplinas como estando na origem da desistência de um curso. E Moura (2009), Assis 

(2009), Baggi (2010), Queiroz (2011), Gnecco Júnior (2012) e Pacheco (2010) acreditam que 

a falta de uma gestão adequada constitui a maior causa de abandono. 

Como se pode constatar, existem diferentes tipos de causas, umas mais centradas nos 

alunos e nas suas vidas, tendo em conta os seus contextos sociais, outras de ordem mais 

institucional, que têm mais a ver com a escola e o próprio sistema de ensino.  

Seguidamente, apresenta-se a visão de todos os atores envolvidos nesta investigação 

sobre o reconhecimento do abandono, o seu nível de significação e as principais causas que o 

motivam. 

  

7.2.1.1. Coordenação Geral (CG) 

A Coordenação Geral (CG) reconhece a existência de abandono relativamente à formação, 

considera que o índice é elevado e destaca que a situação se repete em todas as cidades onde o 

PARFOR decorre: “Abandono de alunos? Há muitos! [O índice] é alto!” (CG). 

No que respeita às causas, do ponto de vista deste órgão, há uma série de fatores que 

estão na base desta problemática (Quadro 20) 

 

Quadro 20 - Principais causas do abandono (CG) 

Causas Tipos de causas 

 Desconhecimento do perfil do curso e das 

componentes curriculares oferecidas. 
Pessoal 

 Dificuldade financeira do formando em 

custear as suas despesas. 
Socioeconômica 

 Falta de união entre as instituições escolares e 

governamentais no atendimento ao formando. 
Institucional/Escolar 

 Distância universidade-residência Regional/Geográfica 

 

De acordo com o Quadro 20, na ótica da Coordenação Geral, as causas do abandono 

são diversas e cada uma revela que, por detrás de uma desistência, há questões de ordem 

pessoal, socioeconómica, institucional e geográfica que merecem um olhar mais atento por 

parte das instituições envolvidas na formação, uma vez que o problema não está apenas na 
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instituição ou no formando. Do mesmo modo que não há causas mais graves que outras; todas 

contribuem para o agravamento do abandono. 

♦ Causas pessoais 

As causas pessoais foram destacadas pela CG em alguns momentos da entrevista. De 

acordo com este órgão, em certos casos o motivo do abandono está centrado no formando, 

poi: “Existe evasão porque o aluno não queria aquele curso, mas só abriu para aquela 

área.” (CG).  

Como já foi atrás referido, no ato de inscrição, o formando tem de escolher três opções 

de curso, acontecendo nem sempre ser selecionado para os cursos que correspondem à sua 

primeira opção, o que gera, muitas vezes, insatisfação e conduz, posteriormente, ao abandono.   

De acordo com a CG, há, também, abandono porque “Tem gente que vai pra Física 

pensando que é Educação Física, tem gente que vai também pra Informática e sofre muito 

porque licenciatura em Informática é um curso novo e há uma certa dificuldade de entender 

a natureza do curso.” (CG). 

Como se percebe, segundo a CG, os motivos do abandono da formação são claramente 

de ordem pessoal, motivados, principalmente pelo desconhecimento do perfil do curso e das 

componentes curriculares. 

♦ Causas socioeconómicas 

A CG reconhece que os formandos nem sempre têm o apoio de precisam: “Há 

situações em que realmente o aluno poderia tá fazendo muito mais e não faz, pois os alunos 

muitas vezes precisam de ajuda financeira, mas nem toda prefeitura ajuda.” (CG). 

É, assim, convicção da CG que os formandos merecem ajuda durante o período das 

aulas, pois são pessoas com baixo poder de compra, residem longe, e precisam de mais 

recursos para enfrentar as despesas durante o período letivo. 

♦ Causas institucionais 

As causas institucionais também foram destacadas pela CG: 

No PARFOR a responsabilidade é entre esferas e nem sempre as esferas estão no 

mesmo barco; então cabe ao município assegurar o deslocamento do professor, liberar 

o professor, assegurar a permanência dele no local onde a aula tá acontecendo e aí o 

município não faz isso, diz que libera, mas não libera e aí o menino vem contar pra 

gente que ele tá tendo que pagar alguém pra ficar lá no lugar dele porque o diretor 

disse que vai cortar o ponto dele, mas pela pactuação. (CG). 
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O sucesso do formando depende, então, entre outros fatores, da cooperação das 

esferas; se não há o apoio necessário, o resultado final poderá ser o abandono da formação. 

 

♦ Causas Regionais/Geográficas 

Para a CG, no caso da AAMAZÓNIA Brasileira, o fator geográfico tem um papel 

preponderante na explicação do abandono da formação porque: 

O Pará é grande, o governo não financia bibliotecas, laboratórios para os alunos do 

PARFOR, depende da instituição onde estudam, a distância é imensa. O nosso estado 

é maior que vários países, então, isso acontece mesmo (CG). 

 

A preocupação da CG em relação à questão geográfica é grande, como se observa 

neste excerto, onde, também, se explica por que motivo muitos desses formandos nunca 

foram tidos em consideração, e porque é que muitos acabam por abandonar o curso: 

Tem gente que abandona porque é difícil porque você diz assim: o curso é no 

município de Gurupá, mas a predominância dos alunos não é na sede do município e 

sim na zona rural do município e a zona rural de alguns municípios você leva 12 e até 

15 horas pra chegar na sede do município, o que nos faz ver onde era a demanda e por 

que esse povo não era atendido por formação. (CG). 

 

O abandono tem origem num conjunto de fatores que posteriormente provocam outras 

consequências, que não atingem apenas os formandos que abandonam a formação, mas a 

família, a própria instituição onde estudam ou estudaram e a sociedade em geral.    

A partir das causas encontradas, na opinião da Coordenação Geral, é preciso ver o 

curso de forma holística. Antes de se falar em abandono, é importante fazer uma avaliação de 

todos os pontos desde o início do programa. 

Nenhum programa nasce claramente instituído. Ele nasce com algumas coisas, mas 

não com tudo terminado, aí isso faz a gente errar muito porque as coisas ainda não 

estão claramente instituídas. (CG) 

 

Realmente, entende-se que um plano de formação seja construído ao longo do tempo e 

que, no seu decorrer, a formatação do curso possa sofrer muitas modificações, pois 

certamente é a prática que determinará o adequado e o inadequado em cada situação.   

O que está a acontecer com os alunos que abandonaram é explicado pelo especialista 

no tema da integração aluno-Instituição de Ensino Superior, Tinto (1982). Para ele, o ser 

humano procura aquilo que compensa; se isso tiver custos elevados, ele procurará a melhor 
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saída, que, a seu ver, pode ser a desistência do curso. Entretanto, como se sabe, todo o 

problema tem uma ou algumas soluções, e isso não é menos verdade no caso do PARFOR. 

A CG destacou que o abandono existe em todo o Ensino Superior, não é exclusivo do 

PARFOR; não apresentou, contudo dados referentes ao abandono em cursos do PARFOR sob 

outras coordenações, ou outras esferas de ensino.  

 

7.2.1.2. Coordenação de Área (CA) 

A Coordenação de Área reconhece o abandono e considera que tem um índice elevado. 

Em relação às causas do abandono, a CA destaca duas em particular, como se verifica 

pelo Quadro 21:  

 

Quadro 21 - Principais causas do abandono (CA) 

Causas  Tipos de causas 

 Instabilidade no trabalho Socioeconômica 

 Calendário escolar Institucional 

 

♦ Causas socioeconómicas 

Ao justificar o elevado índice de abandono nos cursos do PARFOR, a CA manifesta a opinião 

de que a “culpa” nem sempre é de quem desiste, resulta de causas sociais, como a 

instabilidade no trabalho: 

Tem muito professor que estava na sala de aula como contratado e depois perdeu o 

emprego e não teve como se manter estudando. Uma incoerência porque no momento 

em que os alunos estão estudando pra melhorar a sua qualificação pra eles poderem 

estar desenvolvendo suas funções, mas no mês de janeiro em que eles estão 

estudando, perdem o contrato, aí fica naquela correria: ah, porque meu contrato 

acabou eu tenho que ir na secretaria, eu tenho que ver uma declaração e tô sem 

dinheiro, é essa. Aliás, eu vi em muitas escolas onde não tinha merenda escolar, eles 

não tinham o que comer, entendeu? Complicado. Triste. Ainda tem o período em que 

atola tudo e ninguém entra nas vicinais.(CA). 

 

A instabilidade no trabalho tem a ver com o nível económico e com o emprego, 

melhor dizendo, com o desemprego que vários professores que estão a fazer a sua formação 

enfrentam. 

♦ Causas institucionais/escolares 
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Para a CA, um dos motivos do abandono tão elevado é o facto de alguns formandos 

não quererem renunciar ao período de férias, pois já exercem a atividade nas suas localidades 

(apesar de não terem a formação adequada); ou seja, na perspetiva da CA, a causa principal 

do abandono deve-se à oferta dos cursos acontecer apenas em período de férias, indo de 

encontro aos interesses dos formandos que, por esse motivo, desistem. Para a CA, trata-se de 

um fator institucional.  

Muita gente não vem ou desiste porque não quer sacrificar as férias. Passa o ano 

inteiro trabalhando, finais de semana, férias, de repente não dá, por quê? Vamos 

procurar esses que evadiram, saber o motivo, fazer um levantamento, saber onde é que 

está o problema e ver também onde é que estão os pontos positivos pra poder fazer 

com que eles se repitam em outros momentos, né? Daí integrar esse povo que fez 

parte do PARFOR que trabalharam como bolsista, de repente investir na qualificação 

deles. Ninguém pensou em qualificar os professores, em buscar desenvolver 

treinamento porque qualificação também de bolsista é por conta própria mesmo, mas 

procurar saber se possa encontrar algo que possa melhorar a atividade desses 

professores dentro do próprio programa. (CA) 

 

Com efeito, esta questão foi levantada por vários formandos participantes do 

PARFOR que referiram o desgaste físico, mental e psicológico como entraves a uma boa 

aprendizagem. Na sua opinião, não é possível estudar entre oito a dez horas por dia (de 

segunda a sábado), muitas vezes em locais sem condições, e ainda terem tarefas para cumprir 

em horário pós-aula - ler, produzir artigos, resenhas ou projetos de pesquisa com qualidade. 

Num tal contexto, o rendimento fica, compreensivelmente, muito comprometido. 

Geralmente, os alunos estudam nos meses de janeiro, fevereiro e julho e, na maior 

parte dos casos, em alguns fins-de-semana nos restantes meses do ano. A elaboração de 

trabalhos, organização de debates em sala de aula e a preparação de seminários necessita de 

tempo, tempo que é necessariamente escasso para tantas funções, o que faz com que as 

expectativas que estes formandos tinham acerca do curso não se adequem à realidade. Esta 

não é uma situação específica do PARFOR; acontece noutras instituições de Ensino Superior 

no Brasil, como refere Severino (2007, p. 30). 

Em virtude de os universitários brasileiros, na sua grande maioria, disporem de pouco 

tempo para seus cursos e para exercerem funções profissionais concomitantes ao curso 

superior, exige-se deles organização sistemática do pouco tempo disponível para 

estudarem em casa, indispensável para o aproveitamento mais inteligente do seu curso 

de graduação, com um mínimo de capacitação qualitativa para as etapas posteriores.    
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 Certamente, a pressão de se cumprir uma carga horária quando não se tem muita 

disponibilidade temporal, agravada pelos problemas existentes nas infraestruturas que muitos 

estabelecimentos de ensino apresentam, com deficit de aprendizagem associado a dificuldades 

financeiras, entre outros fatores, são, indubitavelmente, fatores de desmotivação do aluno.  

A escola deve ser um lugar onde o aluno se sinta bem; contudo, ao observar o dia-a-

dia dos alunos no meio estudantil, damo-nos conta que muitos deles só pensam na hora de ir 

embora. Na verdade, a realidade da AAMAZÓNIA é bastante particular no que se refere a 

outras regiões do Brasil. As dificuldades são maiores, mas é importante frisar que, a par dos 

problemas, há diversos alunos que conseguem ter a força necessária para superar as situações 

difíceis e prosseguir os seus estudos, como se verá adiante.   

A CA não identifica o abandono noutras coordenações ou instituições brasileiras onde 

decorre o PARFOR.  

 

7.2.1.3. Coordenações Locais de Curso 

As três Coordenações Locais de Curso reconhecem o abandono nos cursos superiores por elas 

coordenados, e todas consideram que o índice é elevado. Em relação às causas do abandono, 

cada uma destaca motivos distintos. Contudo, as causas pessoais e institucionais foram as 

mais evidentes, como se pode ver no Quadro 22: 

 

Quadro 22 - Causas do abandono de acordo com cada Coordenação Local de Curso 

CL Causas do abandono Tipos de causa 

CL/B 

 Distância universidade-

residência 

 Questões familiares 

Regional/ Geográfica  
 

Pessoal  

   

CL/F 

 Desconhecimento do perfil do 

curso e das componentes 

curriculares oferecidas. 

Pessoal  

   

CL/I 
 O processo de seleção 

 Calendário escolar 

Institucional/Escolar 

Institucional/Escolar  

 

Das três CL de Curso, duas atribuem o abandono a questões pessoais, havendo uma 

que destaca, também, a questão Regional/Geográfica (distância casa-universidade) e a terceira 

refere fatores institucionais, como o processo de seleção e o calendário escolar. 

♦ Causas pessoais 
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A coordenação local de Física (CL/F) destaca as razões pessoais como justificação do 

abandono. Começa por referir a falta de conhecimento sobre a natureza do curso: “Eles não 

sabiam o que os esperava” (CL/F). Resulta claro que havia, da parte dos formandos, um 

desconhecimento sobre o perfil do curso e das componentes curriculares a serem lecionadas.  

A CL/F explicou que o facto de os formandos desconhecerem a diferença entre Física 

e Educação Física se deve, em especial, ao atraso em que se encontram alguns municípios da 

região amazónica: 

Quando eu fui pra lá, eu pensei: vem cá, eu voltei no tempo, será que eu viajei pro 

passado? Então, a gente sente o abandono da educação naquela região. 

Aquela escola é muito sucateada, as prefeituras, os municípios, a gente ver que eles 

são relativamente atrasados. Você vê que não tem asfalto nem na cidade! Pelo menos 

na cidade! Você chega aqui e pergunta: o que a prefeitura tá fazendo nessa cidade? 

Será que ela só paga os funcionários pra trabalhar? Você não vê uma obra, não vê uma 

reforma, parece que aquele pessoal é esquecido ali! Por que isso? Só porque estamos 

na transamazónica? Eu não entendo e as pessoas de lá aceitam isso naturalmente. 

(CL/F). 

 

Como se percebe pelo excerto da entrevista da CL/F, há toda uma situação contextual 

na base da ausência de conhecimento, e uma delas é a inexistência de um olhar diferenciado 

sobre a região onde decorrem as aulas, particularmente virado para a educação.    

A CL/B também referiu causas pessoais relacionadas com o abandono, destacando que 

a distância dos familiares impede muitos formandos de continuarem os seus estudos. 

♦ Causas institucionais 

A Coordenação local de Informática justifica que são as questões institucionais que 

precisam de ser revistas para que o problema seja sanado. A falha está na falta de adequação 

do processo de seleção e do calendário do curso às necessidades dos formandos. 

Geralmente o abandono acontece forte no primeiro semestre. Isso se deve ao fato de 

eles terem que sacrificar o mês das férias escolares. Como eles passam o dia inteiro 

vindo assistir às aulas e ainda vêm no sábado assistir em finais de semana fora das 

férias – chamamos isso de retorno, eles não querem abrir mão desse descanso, não 

querem mesmo!   

Na verdade, o PARFOR ele já vem com um problema na seleção, né? O PARFOR 

ele deveria ser para formar aqueles professores que não têm uma formação na área, 

mas que ministram aquela disciplina ou que não têm uma graduação, mas a maioria 

dos professores que chegam para participar do curso, eles nunca ministraram a 

disciplina de informática, então, isso aí é um problema porque como é que eu vou 
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ensinar pra alguém, né, a melhorar lá as técnicas dele, se ele nem conhece a área? 

(CL/I).  

♦ Causas regionais/geográficas 

Para a coordenação de Biologia (CL/B), o abandono é causado principalmente porque:  

Muitos não moram no local em que acontece o curso, muitos moram em comunidades 

ou municípios vizinhos e como eles estudam no período do trabalho, dificulta algumas 

prefeituras e mesmo a prefeitura liberando, muitos têm famílias e outros têm que sair 

da cidade e ir pra outros municípios como Parauapebas que nós tivemos casos, então, 

eu acho que a dificuldade maior é essa. (CB). 

 

O município de Parauapebas, citado pela CB, situa-se a uma distância de 454,8 km de 

Pacajá, a mais de 6 horas de viagem, o que confirma a apreciação da coordenação 

relativamente ao papel desempenhado pela questão geográfica no índice de abandono.  

Apesar das três coordenações locais apresentarem motivos diferentes para o abandono, 

as justificações elencadas encontram-se agrupadas numa cadeia: a falta de informação a 

respeito do que viria a ser o curso de Física, citada pela CL/F, representa uma consequência 

do que afirmou a CL/B quando relatou o problema da distância entre aluno e instituição.  

A ausência de informação causada pela falta de energia elétrica na área de residência 

dos formandos, a falta de bibliotecas, de internet, de educação de qualidade faz com que 

muitas vezes o formando solicite a alguém que faça a inscrição por si, sem ter bem a noção de 

quais as características básicas do curso escolhido. Uma outra explicação pode ser a ansiedade 

de aproveitar uma oportunidade que, para muitos, há anos tardava.  

Os alunos sentem-se, assim, na obrigação de estudar, apesar de todas as dificuldades, 

como a de estudar nas férias, referida pela CL/I. Estamos, assim, perante um conjunto de 

fatores que se diferenciam do que afirmam outros estudos, que podem ser lidos como 

significando que há ainda muito que investigar acerca do problema do abandono. 

Uma maior atenção ao fenómeno do abandono da formação nas instituições de Ensino 

Superior e, em especial, entre aqueles que já são da área, é, ainda, consideravelmente recente; 

até há pouco tempo as instituições de ensino não se importavam com quem saía, mas apenas 

com quem entrava e permanecia nas instituições.  

Vários autores confirmam a perceção generalizada das coordenações locais de cursos, 

expressa nas entrevistas, de que o abandono pode ser motivado por vários fatores. 

Paredes (1994) classifica as causas a partir de fatores internos e externos. Os fatores 

internos à instituição superior teriam a ver com a insatisfação do aluno com respeito aos 
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métodos didáticos pedagógicos utilizados na sala de aula ou com as infraestruturas da 

instituição. Os fatores externos, por sua vez, estariam relacionados com o aluno, como a 

dificuldade financeira ou a adaptação ao ambiente académico, as expectativas defraudadas 

acerca do curso escolhido e problemas de ordem pessoal.  

Dois dos coordenadores reconhecem que o abandono acontece noutros cursos. A CL/B 

identifica o abandono no curso de Física e considera que o seu índice é médio. Isso deve-se, 

de acordo com a coordenação, ao processo seletivo e a melhor medida de combate passará, 

indiscutivelmente, pelo processo seletivo. 

A CL/I reconhece o abandono noutros cursos, considera o índice elevado e relaciona-o 

com a falta de identificação com os conteúdos por parte dos formandos. Para esta 

coordenação, os formandos não acompanham as disciplinas tecnológicas, além de terem 

problemas familiares. Segundo a CL/I, fatores relacionados com a família causaram algum 

abandono em determinados cursos. Contudo, não foi capaz de identificar quais, referindo, 

apenas, que tinha tido acesso a esta informação através de colegas de trabalho. 

A CL/F não reconhece o abandono noutras coordenações. 

Para a CL/I, uma medida que resolveria a problemática do abandono seria o de 

dispensar o professor apenas para estudar, mudando, assim, o calendário letivo que passaria a 

funcionar num sistema regular de ensino e não intervalar – o sistema seguido hoje. 

A partir das impressões dos próprios coordenadores de cursos sobre as causas e as 

medidas de combate ao abandono, foi possível entender a gravidade do problema, já que 

nenhum deles classificou o abandono nos seus próprios cursos como tendo um índice baixo; 

pelo contrário, admitiram ser elevado e, dos três entrevistados, apenas um não identificou 

abandono noutros cursos, o que prova a necessidade de medidas preventivas a fim de evitar a 

replicação do fenómeno. 

 

7.2.1.4. Professores formadores 

Dos 24 professores formadores entrevistados, 3 não reconheceram o abandono e justificam-no 

pelo fato de assumirem turmas ainda no 1º semestre do ano letivo. Dos 21 que o 

identificaram, 1 não soube determinar o seu grau de intensidade, outro considera que se 

encontra num nível baixo, 2 num nível médio, 2 num nível elevado e 15 num nível muito 

elevado.  

Relativamente às causas do abandono, as causas institucionais foram as mais 

evidenciadas. O quadro 23 mostra os destaques de cada PF. 
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Quadro 23 - Causas do abandono de acordo com cada PF 

PF Causas do abandono Tipo de causa 

PF/BP I 

 Distância universidade-residência Regional/Geográfica 

 Falta de apoio financeiro Socioeconômica 

 Falta de infraestrutura: biblioteca, laboratório Institucional/Escolar 

   

PF/BP II 
 Distância universidade-residência Regional/Geográfica 

 Questões familiares Pessoal 

   

PF/BP III 

 Falta de organização da coordenação Institucional/Escolar  

 Falta de preparação dos professores 

formadores 
Institucional/Escolar 

 Falta de organização das disciplinas Institucional/Escolar 

 Má qualidade do ensino básico Institucional/Escolar 

   

PF/BP V 
 Idade avançada  Pessoal 

 Dificuldade de aprendizagem Pessoal 

   

PF/FP I 

 O processo de seleção Institucional/Escolar 

 Desconhecimento do perfil do curso e das 

componentes curriculares oferecidas 
Pessoal 

   

PF/FP II  Má qualidade do ensino básico Institucional/Escolar 

   

PF/FP IV  Os formandos já tinham Licenciatura Institucional/Escolar 

   

PF/FP V 

 A não identificação com o curso Pessoal 

 Desconhecimento do perfil do curso e das 

componentes curriculares oferecidas 
Pessoal 

   

PF/IP I 
 O processo de seleção Institucional/Escolar 

 Dificuldade de aprendizagem Pessoal 

   

PF/IP II 

 Desconhecimento do perfil do curso e das 

componentes curriculares oferecidas 
Pessoal 

 Falta de infraestrutura: biblioteca, laboratório Institucional/Escolar 

 Falta de apoio institucional das Secretarias de 

Educação 
Institucional/Escolar 

   

PF/IP III 
 Falta de infraestrutura: biblioteca, laboratório, 

falta de energia constante...  
Institucional/Escolar 

   

PF/IP IV 

 Dificuldade de aprendizagem Pessoal  

 Falta de infraestrutura: laboratório, falta de 

energia constante 
Institucional/Escolar 
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PF/IP V  Falta de apoio financeiro Socioeconômica 

   

PF/IP VII 

 O projeto político pedagógico do curso não 

atraiu aos formandos 
Institucional/Escolar 

 Dificuldade em custear os estudos Socioeconômica 

 A falta de infraestrutura do curso Institucional/Escolar 

 O desinteresse pela formação Pessoal 

 Falta de preparação dos professores 

formadores 
Institucional/Escolar 

   

PF/IT I   Falta de organização da coordenação Institucional/Escolar 

   

PF/IT II  Os formandos já tinham Licenciatura Institucional/Escolar  

   

PF/IT III  Instabilidade no trabalho Socioeconômica  

   

PF/IT IV 

 Dificuldade financeira Socioeconômica  

 Questões familiares Pessoal 

 A falta de infraestrutura do curso Institucional/Escolar 

   

PF/IT V  Os formandos já tinham Licenciatura Institucional/Escolar 

   

PF/IT VI 

 Desconhecimento do perfil do curso e das 

componentes curriculares ofertadas. 
Pessoal  

 Os formandos já tinham Licenciatura Institucional/Escolar 

 Calendário escolar Institucional/Escolar 

   

PF/IT VII 
 A não identificação com o curso Pessoal 

 Distância universidade-residência Regional/Geográfica 

 

♦ Causas pessoais 

As causas pessoais, que, na visão dos formadores, se devem a um conjunto de fatores 

já referidos, como as questões familiares, dificuldades de aprendizagem, desconhecimento 

sobre o que seria o curso, não identificação com o curso, entre outros, precisam também de 

ser alvo de uma reflexão por parte de todos os envolvidos no processo formativo.  

Foi possível perceber, durante o processo de recolha de dados, que a formação anterior 

dos formandos e as dificuldades de aprendizagem causaram muita preocupação aos 

formadores. Como destaca um formador: “O principal motivo do abandono é porque a maior 

parte dos alunos não tem base matemática suficiente para dar conta do curso.” (PF/FP II).    

É necessário um olhar visionário, que cumpra o papel da educação, porque devemos 

estar conscientes que: 
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Preparar para a vida, (…) , perpassa também o processo formativo desenvolvido na 

escola, e ultrapassa um sentido individualista, em que caberia ao sujeito estabelecer a 

relação de sua formação com a realidade social e econômica. Esse vínculo, no âmbito 

da educação popular, tem um caráter orgânico entre a formação escolar e inserção 

social dos sujeitos, que necessita ser explicitado no próprio processo das práticas 

educativas desenvolvidas (Antonio e Lucini, 2007, p.184).   

 

É preciso, portanto, que gestores e formadores estejam atentos ao interesse ou 

desinteresse dos formandos pelo curso - se se identificam com a formação, se estão a passar 

por dificuldades de aprendizagem – porque, detetado a tempo, podem prevenir o abandono. 

♦ Causas Institucionais/escolares 

Como se observa no quadro 23, entre os professores formadores, muitos consideraram 

que o abandono se deveu a questões institucionais, como: infraestruturas, processo seletivo, a 

oferta de muitas disciplinas em pouco tempo, entre outras. Especificamente em Pacajá, o 

problema das infraestruturas é extremamente prejudicial ao ensino, como afirma este 

professor formador do curso de Informática: 

Em Pacajá a gente sofre muito com falta de energia, a gente sofre muito com lentidão 

de internet, nem sempre tem energia, nem internet. Então, você faz todo um 

planejamento de aula considerando esses itens e considerando o planejamento e às 

vezes você chega lá e fica o dia sem energia. (PF/IP III).  

 

Alguns formandos já tinham uma licenciatura, logo, estudar nas férias, não constituía 

um atrativo, como afirma uma formadora: 

Outra situação também que a gente percebe é que a maioria já tem uma licenciatura, 

então por já ter essa licenciatura, ele não tá se importando em ter outra, então, quando 

ele percebe que ele tem que abrir mão dos recessos, das férias... Então, ele: não, não 

quero. Vou fazer, vou continuar com a licenciatura que eu tenho e não vou mais fazer 

essa. Quem já tem uma licenciatura, não vai se importar com a segunda. (PF/IT VI). 

 

Os dados mostram que tudo começa na seleção e que não é aconselhável oferecer uma 

vaga aos alunos sem as infraestruturas básicas. Como exigir um curso superior de qualidade 

sem um laboratório, uma biblioteca ou materiais necessários para as aulas?   

Verifica-se uma incidência maior nos fatores institucionais/escolares, como a questão 

das infraestruturas e da falta de organização/ planeamento ou de apoio institucional aos 

próprios professores, como causas do abandono. No polo de Pacajá, por exemplo, os 

professores alegaram que não dispunham de casas de banho adequadas para formadores e 
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formandos. Os cursos funcionavam numa escola cedida pelo município e havia uma pessoa 

para ajudar em algumas situações, como explica uma professora, que afirmava: 

Falta de logística de sala de aula, planejamento. Não tem lugar adequado, não tem 

uma biblioteca, não recebi nem o plano de curso, nem uma informação. (PF/BP III) 

 

Como se pode depreender das palavras desta professora, quem organiza o formato do 

curso tem de ter a sensibilidade para planear a formação numa perspetiva sociogeográfico. 

Indiscutivelmente, é preciso uma ação conjunta de todos os responsáveis pelos cursos. A 

prefeitura quer os seus professores tenham formação porque dela necessitam; governo federal 

disponibiliza o pagamento dos professores formadores e dos seus custos diários. Mas ainda há 

muito a fazer, e do trabalho conjunto que a solução poderá vir a surgir. 

A universidade não pode perder o seu foco, que deve ser “a construção científica e 

crítica do conhecimento” (Pimenta e Anastasiou, 2010, p. 103); porém, em situações como as 

descritas, toda esta construção fica comprometida. 

A seleção inadequada, que se enquadra como causa institucional/escolar, como já foi 

referido, é também responsável pelo abandono, pois, durante o processo, não há o cuidado de 

verificar quem realmente necessita da formação e está a ser preparado para recebê-la. Os 

dados referentes aos formandos entrevistados que abandonaram a formação (a que adiante se 

alude) ajudam a confirmar esta constatação: dos 19 formandos entrevistados que 

abandonaram os seus cursos, 17 já tinham formação superior. 

A seleção torna-se, justamente, um dos atrativos no momento da inscrição, visto que 

para concorrer a uma vaga no PARFOR não é preciso submeter-se a nenhuma prova de 

avaliação; no entanto, concorrer a uma vaga noutras circunstâncias que não estejam no âmbito 

do PARFOR é mais difícil: além de se ter de prestar provas, as vagas oferecidas são em 

número inferior, a procura é maior, e, dependendo da instituição ou modo de acesso, o 

candidato ainda terá que pagar uma mensalidade. 

A facilidade que envolve o processo de entrada pode ajudar a justificar a saída de 

muitos desses alunos: 

Se a seleção fosse mais criteriosa, principalmente, onde houvesse alunos que já 

tivessem uma percepção do que é o curso, pra que área é que tá voltado o curso, nós 

teríamos um aproveitamento muito melhor. Inclusive o nível de exigência seria outro. 

Hoje nós trabalhamos no PARFOR com um nível de exigência que não é aquele que 

me agrada. Eu queria trabalhar com um nível de exigência mais alto. Infelizmente a 

gente teve que diminuir um pouco por causa disso. A maioria das pessoas, dos que 



CAPÍTULO 7 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

152 
 

entram no curso, no decorrer do curso desiste porque não se identificaram com o curso 

e também aqueles que ficam, ficam por insistência, porque querem aprender (PF/IP 

II). 

 

Proceder a uma correta seleção faz a diferença no decorrer e no final de um curso 

superior É preciso, pois, solucionar este problema, porque, ao mesmo tempo que alguns 

alunos (que também são professores) estão a abandonar a formação académica, muitos outros, 

a exercer a atividade, esperam por uma formação.  

Outras causas institucionais foram apontadas, como a insatisfação com o projeto 

político pedagógico, que, segundo um formador, não incluía disciplinas atrativas para os 

formandos.  

♦ Causas Socioeconómicas 

Houve um PF que justificou o abandono pela existência de fatores socioeconómicos, 

já que muitos formandos não ganham o suficiente para se manter durante o período de aulas 

quando estão longe das suas residências. Durante a investigação, foi possível observar que 

algumas das questões pessoais deram lugar a causas socioeconómicas. Vários formadores 

relataram que durante as aulas muitos alunos deixavam de comparecer ou de apresentar algum 

trabalho por terem tido conhecimento de que a prefeitura iria demiti-los ou diminuir as suas 

cargas horárias nas localidades onde trabalhavam. Este tipo de situação interfere bastante com 

a qualidade da aprendizagem, na medida em que o público-alvo da formação são quase todos 

pais e mães de família, dependendo do salário auferido. 

Os alunos investigados estão inseridos num contexto completamente adverso. Desde 

logo residem nos lugares mais remotos, longe da cidade ou da zona rural de Pacajá ou 

Tucuruí. Sem salário, todo o edifício psicológico do aluno, bem como todo o seu 

planeamento, podem ruir, como afirma uma formadora: 

[Todos] precisam de toda uma estrutura para residir no município, porque eles vêm de 

outros lugares, da zona rural, essa seria também uma questão pra investigar. Qual é a 

origem dessas pessoas? De onde elas vêm? Porque muitas vezes, a gente vai pra 

Pacajá, mas eles vêm de outra redondeza. Precisam se abrigar durante um mês. É 

dispendioso. (PF/IP V).  
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♦ Causas regionais/geográficas 

Vários formadores atribuíram as causas do abandono a mais de um fator, entre eles, a 

questão regional. Na opinião de um formador, 

 

por problema de distância, de transporte não adequado, por problemas familiares, teve 

mulheres lá que ficaram grávidas no meio do caminho, teve casamento que separou, 

então teve uma série de problemas que interferiram nisso aí, né? Mas foi muito alto o 

índice de abandono nessa turma! (PF/BP II). 

 

Como se pode constatar, além das causas pessoais, a questão regional/geográfica tem 

um peso muito grande, resultando prejudicado quem mora longe do local da formação. Com 

efeito, o local de residência de muitos formandos fica distante da universidade, criando outras 

dificuldades que, em certas situações, podem levar ao abandono, como destaca um professor 

formador: 

Dos alunos do interior eu vejo a distância que eles têm que se deslocar e o município 

não dá o apoio, tem aluno que passa fome e também a própria falta de incentivo 

dentro do curso que muita gente que chega lá pensando que é uma coisa e vai ver é 

outra, não tem biblioteca, falta estrutura, o aluno desiste mesmo. (PF/BP I) 

 

Outros relatos vão no mesmo sentido: 

Tem aluno que mora em ramal que não pega telefone, não pega nada. Então, essa falta 

de logística prejudica muito, muito, muito mesmo! Prejudica até a gente trazer mais 

material. Por exemplo: eu precisava passar vídeo, eu trouxe minhas caixinhas de som. 

Se eu não tivesse trazido, não teria vídeo porque não tinha caixa de som e eu tinha 

pedido! Eu tinha pedido pro coordenador. Eu falei: vou precisar de data show e 

caixinha de som. Outra coisa, eu senti falta da internet porque ela ajuda o acesso a 

revistas científicas, laboratórios, bibliotecas, não têm aqui. Se eu quisesse, por 

exemplo, que é biologia da conservação, fazer uma análise da água, não tem como 

fazer porque não tem laboratório, não tem nem um iodo pra jogar dentro da água, 

sabe? Não tem nada! A estrutura física faz muita diferença! (PF/BP III). 

 

Percebe-se das palavras desta professora formadora que a questão geográfica deve ser 

objeto de uma reflexão que conduza à adoção de medidas concretas de combate ao abandono 

no futuro. Essas medidas têm de garantir que os formandos tenham o mínimo de condições – 

como internet ou telefone, aspetos básicos em qualquer país, nos dias que correm – para 

prosseguirem, com sucesso, os seus estudos.  

As respostas dadas pelos PF evidenciam a existência de várias causas, muitas das 

quais se entrecruzam, que devem, por isso, continuar a ser estudadas. 
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7.2.1.5. Formandos que permaneceram na formação 

Dos 42 formandos que permaneceram, apenas 1 não identificou o abandono na própria turma. 

Entre os demais, 3 reconheceram-no e consideram-no num nível baixo, 2 classificam-no num 

nível médio, 17 num nível elevado e 19 num nível muito elevado.  

As causas pessoais foram as mais citadas entre os FP. O Quadro 24 sintetiza as causas 

a que cada formando que permaneceu na formação atribui o abandono: 

 

Quadro 24 – Causas do abandono de acordo com cada FP 

FP Causas do abandono Tipo de causa 

FP/BP I 

 Os formandos já tinham Licenciatura Institucional/Escolar 

 A não identificação com o curso Pessoal 

 A idade avançada Pessoal 

   

FP/BP II 

 A falta de preparação dos professores 

formadores 
Institucional/Escolar 

 Distância universidade-residência Regional/Geográfica 

   

FP/BP III 

 Má qualidade do ensino básico Institucional/Escolar 

 Distância universidade-residência Regional/Geográfica 

 Falta de interesse pela formação Pessoal 

   

FP/BP IV 
 Os formandos já tinham Licenciatura Institucional/Escolar 

 Por problemas de saúde Pessoal 

   

FP/BP V 
 Os formandos já tinham Licenciatura Institucional/Escolar 

 Calendário escolar Institucional/Escolar 

   

FP/BP VI 

 Dificuldades de aprendizagem Pessoal  

 Distância Regional/Geográfica 

 Calendário escolar Institucional/Escolar 

   

FP/BP VII 

 Idade avançada Pessoal 

 Dificuldades de aprendizagem Pessoal 

 Distância universidade-residência Regional/Geográfica 

 Questões familiares Pessoal 

   

FP/BP VIII 

 Os formandos já tinham Licenciatura Institucional/Escolar 

 Questões familiares Pessoal 

 Distância universidade-residência 

  
Regional/Geográfica 

FP/BP XI  Falta de interesse pela formação Pessoal  

   

   

FP/BP XI  Distância universidade-residência Regional/Geográfica 

   

FP/BP XII 

 Os formandos já tinham Licenciatura Institucional/Escolar 

 Questões familiares Pessoal 

 Distância universidade-residência Regional/Geográfica 

   

FP/BP XIII  Os formandos já tinham Licenciatura  Institucional/Escolar  
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FP/BP XIV 
 Falta de interesse pela formação Pessoal 

 Questões familiares Pessoal 

   

FP/BP XV 

 Distância universidade-residência Regional/Geográfica 

 A não identificação com o curso Pessoal 

 Os formandos já tinham Licenciatura Institucional/Escolar 

   

FP/BP XVI  Os formandos já tinham Licenciatura Institucional/Escolar 

   

FP/BP XVII  Distância universidade-residência Regional/Geográfica 

   

FP/FP I 
 Desconhecimento do perfil do curso e das 

componentes curriculares ofertadas. 
Pessoal 

   

FP/FP II 

 Desconhecimento do perfil do curso e das 

componentes curriculares ofertadas. 
Pessoal 

 A não identificação com o curso Pessoal 

 Por não ser o curso de 1ª opção Institucional/Escolar 

   

FP/FP III 

 Dificuldade financeira em custear os 

estudos 
Socioeconômica  

 Distância universidade-residência Regional/Geográfica 

   

FP/FP IV   

FP/FP V 

  Questões familiares Pessoal 

 Dificuldade financeira em custear os 

estudos 
Socioeconômica 

 Dificuldades de aprendizagem Pessoal 

FP/FP V I 
 Falta de organização da coordenação de 

curso 
Institucional/Escolar 

   

FP/FP VII  Dificuldades de aprendizagem Pessoal 

   

FP/IP I 
 Falta de interesse pela formação Pessoal 

 Questões Pessoais Pessoal 

   

FP/IP II 
 Insatisfação com a matriz curricular Pessoal 

 Distância universidade-residência Regional/Geográfica 

   

FP/IP III 
 Insatisfação com a matriz curricular Pessoal 

 Os formandos já tinham Licenciatura Institucional/Escolar 

   

FP/IT I 
 Insatisfação com a matriz curricular Pessoal 

 Os formandos já tinham Licenciatura Institucional/Escolar 

   

FP/IT II  Insatisfação com a matriz curricular Pessoal  

   

FP/IT III  Calendário escolar Institucional/Escolar 

   

FP/IT IV  Calendário escolar Institucional/Escolar 

   

FP/IT V 
 Os formandos já tinham Licenciatura Institucional/Escolar  

 Calendário escolar Institucional/Escolar 

   

 

FP/IT VI 

 

 Os formandos já tinham Licenciatura 

 

Institucional/Escolar  
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 Insatisfação com a matriz curricular Pessoal 

   

FP/IT VII 
 Insatisfação com a matriz curricular Pessoal 

 A não identificação com o curso Pessoal 

   

FP/IT VIII 
 Questões familiares Pessoal  

 Calendário escolar Institucional/Escolar 

   

FP/IT IX 
 Insatisfação com a matriz curricular Pessoal 

 Dificuldades de aprendizagem Pessoal 

   

FP/IT X 
 A não identificação com o curso Pessoal 

 Dificuldade de aprendizagem Pessoal 

FP/IT XI 
 Insatisfação com a matriz curricular Pessoal 

 Os formandos já tinham Licenciatura Institucional/Escolar 

   

FP/IT XII 
 Insatisfação com a matriz curricular Pessoal 

 Calendário escolar Institucional/Escolar 

   

FP/IT XIII 
 Calendário escolar Institucional/Escolar 

 Insatisfação com a matriz curricular Pessoal 

   

FP/IT XIV  Insatisfação com a matriz curricular  Pessoal  

 

♦ Causas pessoais 

Uma questão de ordem pessoal muito citada foi a questão da idade avançada, que, 

aliada à questão geográfica, dificulta o acesso ao ensino por parte de alguns formandos, como 

destaca este formando que permaneceu na formação: 

Algumas pessoas eram de idade e aí já têm suas responsabilidades e muitas vezes não 

residem mesmo no município, né? E aí eles encontraram mesmo uma grande 

dificuldade na situação de estudar. Tinham que abandonar os filhos, os maridos, as 

mulheres e foi isso que a gente detetou no índice de abandono dentro do curso. 

 (FP/BP VII). 

 

♦ Causas institucionais/escolares 

É possível confirmar, de acordo com o Quadro 24, que, para os FP, as causas do 

abandono dos seus colegas se devem, principalmente, a fatores de ordem institucional, na 

medida em que “Muitos que saíram já tinham uma primeira formação” (FP/BP I).  

No que diz respeito às causas institucionais, prevaleceu a convicção de que é 

necessário melhorar o calendário do curso:  

A gente que já trabalha como professor, o mês de julho é um pouco pesado. A gente 

perder três anos sem férias, né? (FP/IT XII). Começa estudar nas férias, aí depois é 

cansativo porque é o dia todo. Aí resolvem abandonar. (FP/IT V). 
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♦ Causas socioeconómicas 

Alguns formandos apresentaram mais que uma causa para o abandono, destacando, ao 

mesmo tempo, razões de índole pessoal e socioeconómica:  

Eu acredito que são vários fatores que influenciaram: questões familiares, apoio, 

questão financeira, dificuldades com a disciplina... (FP/F V).  

♦ Causas regionais/geográficas 

Em relação às causas de índole regional, um formando destacou que o abandono se 

ficou a dever ao facto de “alguns … morarem longe, nas vicinais, devido à acessibilidade ser 

muito difícil.” (FP/BP XI).  

Na verdade, é um verdadeiro desafio sair de casa quando se mora em vicinais – 

estradas ou caminhos estreitos de chão batido que dão acesso a rodovias. No verão, os 

formandos enfrentam a poeira e no inverno as fortes chuvas que alagam as estradas, sendo 

quase impossível a sua travessia. Possivelmente, esta é uma das razões pelas quais muitos dos 

entrevistados mencionaram a questão da distância entre o local de residência e universidade 

como fator potenciador do abandono. 

Eu acredito que é o fato de algumas dificuldades de distância porque esse curso se 

estendeu mais para professores da zona rural, professores que não têm uma formação 

ainda. Então, são esses os problemas que muitas pessoas deixam de estudar. (PF/BP 

III). 

 

Além das turmas onde estudam, 30 formandos reconheceram que houve abandono 

noutros cursos, enquanto12 não manifestaram essa perceção.  

Dos formandos que perceberam a existência de abandono noutros cursos, 5 

classificaram-no num nível muito elevado, 17 consideraram-no num nível elevado e 3 

descreveram-no como médio. Cinco formandos identificaram o abandono, mas não lhe 

souberam atribuir um nível.   

As causas elencadas configuram fatores de ordem pessoal, institucional/escolar, 

socioeconómica e geográfica/regional; entre as causas de caráter pessoal, destacam-se a falta 

de valorização do profissional docente pelo poder público, em geral, e pelas prefeituras para 

as quais estes formandos trabalham.     

Nem todos os formandos têm uma visão prospetiva e muitos estão desencantados com 

o baixo incentivo salarial, a falta de aprovação de leis competentes sobre o plano de carreira 

destes profissionais e o aumento do número de alunos por turma. Este último ponto reveste-

se, na AAMAZÓNIA, de uma particularidade que não ocorre em vários outros Estados do 

Brasil – o de as salas de aulas terem vários níveis de estudo e serem compostas por alunos que 

apresentam um baixíssimo nível de aprendizagem. Refira-se, a título de exemplo, que, na 
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mesma sala de aula, um só professor tem dar atenção a alunos do 1º ao 5º ano e, na maior 

parte das vezes, sem quaisquer recursos didáticos adequados. A atitude de abandonar a 

formação, num caso destes, radica na desilusão face à prática pedagógica. De onde resulta 

que: 

É fundamental conhecer a causa do abandono para intervir nesse processo. Isso é 

muito difícil de fazer porque o abandono escolar precoce recebe influências de uma 

vasta gama de fatores que vem do aluno em si, onde contam seus valores, 

conhecimentos, comportamentos, atitudes; de sua família, de sua escola e de sua 

comunidade mais ampla (Rumberger, 2011, p.10).  

 

Estes fatores, aqui identificados por Rumberger (2011), têm de ser vistos com atenção 

por parte das autoridades competentes para que se possa resolver ou, pelo menos, minorar esta 

situação, tendo em conta que há muitos estudantes que necessitam de educação de qualidade, 

a par de muitos professores que carecem de uma formação adequada.  

Inegavelmente, os sistemas de formação têm sido inadequados, apesar das reformas 

que, de vez em quando, vão acontecendo. Tratar-se-á de um problema de identidade 

profissional docente? Quantos professores se têm questionado a respeito da sua prática? Será, 

apenas, sua preocupação cumprir os conteúdos programáticos e resolver problemas próprios 

do quotidiano escolar? Até que ponto o sentido crítico andará um pouco arredado de muitos 

de estes formandos? 

Por todos estes motivos, torna-se importante avaliar o que pensam os 

alunos/professores que abandonaram os seus cursos: o que pensam, por que razão o fizeram. 

Na seção seguinte, procura-se dar resposta a estas questões. 

Cerca de 25 formandos que permaneceram na formação (mais de 50% do total, 

confirmaram que já teriam tido a tentação de desistir por razões que se prendem com os 

fatores já citados: questões pessoais, como problemas de saúde, desencanto com o curso, 

stress, cansaço, questões geográficas, como as longas distâncias e o tempo gasto a percorrê-

las, a metodologia dos professores, entre outras. O que motivou a sua permanência foi, acima 

de tudo, o apoio das suas famílias, dos colegas de curso e, em alguns casos, da coordenação 

de curso. 

Houve também quem afirmasse não desistir da formação pela própria persistência ou 

porque não tinha outra graduação. 

7.2.1.6. Formandos que abandonaram a formação 

Todos os formandos entrevistados que abandonaram a formação (19) reconhecem o 

abandono, cuja taxa classificam como elevada, e atribuem –no a diversas causas, sendo as 

mais citadas as institucionais. 
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Quadro 25 - Causas do abandono de acordo com cada FA 

FA Causas do abandono Tipo de causa 

FA/BP I 
 Dificuldade financeira em custear os 

estudos 
Socioeconômica 

   

FA/BP II  Problema de seleção Institucional/Escolar 

   

FA/BP III 
 Excesso de atividades escolares. Institucional/Escolar 

 Falta de internet devido à localidade Regional/Geográfica 

   

FA/FP I 
 Desconhecimento do perfil do curso e 

das componentes curriculares oferecidas 
Pessoal  

   

FA/FP II  A não identificação com o curso Pessoal 

   

FA/FP III 
 A não identificação com o curso Pessoal 

 A formanda já tinha Licenciatura Institucional/Escolar 

   

FA/FP IV  Dificuldades de aprendizagem Pessoal 

   

FA/IP I 
 Calendário escolar Institucional/Escolar 

 A formanda já tinha Licenciatura Institucional/Escolar 

   

FA/IP II  Por questão psicológica Pessoal  

   

FA/IP III  A falta de infraestrutura Institucional/Escolar 

   

FA/IP IV 

 A formanda já tinha Licenciatura Institucional/Escolar 

 Calendário escolar Institucional/Escolar 

 Dificuldade financeira em custear os 

estudos 
Socioeconômica 

   

FA/IT I  Calendário escolar Institucional/Escolar 

   

FA/IT II  A formanda já tinha Licenciatura Institucional/Escolar 

   

FA/IT III  Insatisfação com a matriz curricular Pessoal  

   

FA/IT IV  Por desejar mudar de profissão Pessoal  

   

FA/IT V  A formanda já tinha Licenciatura Institucional/Escolar 

   

FA/IT VI 
 Insatisfação com a matriz curricular do 

curso 
Pessoal  

   

FA/IT VII 
 A formanda já tinha Licenciatura Institucional/Escolar  

 Calendário escolar Institucional/Escolar 

   

FA/IT VIII  Por problemas de saúde Pessoal  

 

De acordo com o Quadro 25, tal como os anteriores entrevistados, os formandos que 

abandonaram a formação atribuem os respetivos abandonos, sobretudo, a questões 
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institucionais, como ter já outra Licenciatura, problemas de saúde, vontade de mudar de 

profissão, ou insatisfação com o curso.   

♦ Causas pessoais 

Durante o processo de recolha de dados, foi evidente que existem causas pessoais mais 

complexas que outras, situações inesperadas capazes de, no limite, abalar o sistema 

psicológico e impedir a continuação de uma trajetória escolar, como relata uma formanda: 

Eu perdi meu filho, aí tava ainda muito abalada, mas mesmo assim eu ainda falei: 

não, eu tenho que continuar, prosseguir, aí comecei a estudar e quando eu comecei a 

estudar, aí foi também meu esposo ficou doente rapidinho e veio a falecer. Aí eu me 

senti sem chão e sem nenhum tipo de possibilidade na época, mas se não fosse isso 

eu estaria terminando também. Eu tava assim numa situação que eu não me sentia 

com coragem, com objetivos, com projetos pra nada naquele momento. Eu 

realmente estava muito abalada psicologicamente. (FA/IP II). 

 

♦ Causas institucionais/escolares 

Para além das causas pessoais, houve, igualmente, causas de natureza institucional, 

como a forma de oferta do curso, que decorreu em período de férias (de acordo com o 

calendário dos cursos). Na opinião de alguns formandos, se a instituição oferecesse os cursos 

em período regular, não teriam desistido.  

O principal motivo [de abandonar] é querer as minhas férias, esfriar um pouco a 

cabeça da sala de aula. Eles deveriam ter feito durante o período letivo, dia de sábado. 

Poderiam ter escolhido alguns sábados pra ir pra lá, duas vezes por semana à noite ou 

sábado. Era o suficiente pra gente (FA/T I). 

 

Vários casos de abandono ocorreram devido à circunstância de os formandos já 

deterem uma licenciatura ou mesmo uma pós-graduação: 

 Já meio desanimada com a profissão, eu fiquei: poxa, eu vou fazer outra licenciatura? 

Não. Não é isso que eu quero. Então, eu decidi e disse: não, eu não quero. 

Licenciatura por licenciatura, eu já tenho em Matemática. (FA/IT II). 

 

De resto, os formandos enfatizaram bem este aspeto: 

As causas que levam, no meu caso, foi já ter uma graduação porque se eu não tivesse 

ainda, por mais que não fosse aquilo que eu estava esperando, eu ia ficar lá até o final 

sacrificando férias e tudo em quanto. Eu ia ficar até o final que eu não tinha ainda. 

(FA/IT VII). 
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♦ Causas socioeconómicas 

Foram, ainda, assinaladas causas socioeconómicas que se materializaram, 

principalmente, na perda de contratos de trabalho, durante o período de aulas, devido às 

longas distâncias a percorrer, com o consequente aumento das despesas. De acordo com os 

formandos, este foi um fator que também os fez desistir. 

Eu já tinha graduação e tava me cansando estudar nas férias. Era um castigo. Quando 

acabavam as aulas, tava muito cansada, além disso, as despesas eram altas porque não 

moro aqui na cidade, é na zona rural, muito longe. (FA/IP IV). 

 

Neste caso concreto, a questão socioeconómica aliou-se à institucional (a formanda já 

possuía licenciatura; e não estava de acordo com o calendário escolar) e à 

Regional/Geográfica (distância entre o local de residência e a universidade). 

 

♦ Causas regionais/geográficas 

Um dos formandos que abandonou o curso de Biologia indicou um fator considerado 

como institucional no âmbito desta tese, e um de âmbito regional/geográfico: 

A gente levava muito trabalho pra casa, então quando você vinha durante as férias, 

cada disciplina que vinha no período, você fazia algumas atividades, mas sempre 

ficava outras atividades pra você fazer ainda durante o semestre você estudando, 

então, era tanta atividade e assim: eram trabalhos de 20 laudas e tudo à distância, tinha 

que passar online. Eu moro na vila Bom Jardim. A internet lá tinha mal na escola, 

continua desse jeito, só que hoje já tem internet particular, mas na época em que eu 

tava fazendo graduação, só era mal na escola, nem cyber. Só na escola. Eram 45km. 

Um dia eu chorei porque eu passei o dia inteiro, tentando passar, aí quando eu 

terminava de passar, dizia: sua atividade não foi enviada. Tive que fazer tudo de novo, 

aí eu saí. (FA/BP III). 

   

Dos 19 entrevistados, 7 não souberam responder relativamente à existência ou não de 

abandono noutras turmas porque abandonaram o programa cedo. Entre os que o fizeram, 1 

acredita que o nível foi baixo, 6 admitiram que houve abandono e que o seu nível foi elevado, 

2 admitiram ser muito elevado e 3 formandos acreditam que houve abandono, mas não 

conseguiram avaliar qual o índice de expressividade. 

Os motivos que causaram o abandono de colegas de outros cursos foram 

principalmente de ordem institucional, como: já possuir outra graduação, as aulas ocorrerem 

em período intervalar (férias), má qualidade das infraestruturas oferecidas e falhas no 
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processo de seleção. Para além destas, os entrevistados afirmaram que as questões geográficas 

(distância entre residência e universidade) podem ter contribuído bastante para o abandono 

noutros cursos. 

 

7.2.2. Medidas de combate ao Abandono 

7.2.2.1. Coordenação Geral (CG) 

A principal arma para combater o abandono, segundo a Coordenadora, é a comunicação. De 

acordo com a sua avaliação, qualquer política educacional só funciona se todos os órgãos 

envolvidos no processo se entenderem. Destaca que tenta alertar os alunos para que valorizem 

os cursos, pois, no futuro, pode não haver uma oferta de cursos tão grande e de tão fácil 

acesso. 

Eu acho que o elemento mais importante da gestão é a comunicação. Quando eu 

trabalhei na SEDUC percebi que esse é sempre um ponto delicado. Então, a gente vem 

fazendo um esforço muito grande pra melhorar isso – a comunicação com os 

coordenadores de campus. Eles é que estão lá, mais próximo de onde acontece. (CG). 

 

A opinião da CG confirma os estudos de Tinto (1982), para quem as políticas 

públicas, estudos e ações que integrem o aluno são uma arma contra o abandono, 

desincentivando a desistência.  

Alguns autores defendem o prolongamento do período letivo antes da entrada nas 

universidades, isto é, um estender do primeiro e segundo ciclos. Para Martins (2004), o 

formando teria mais tempo para desenvolver as suas competências escolares e permitiria aos 

seus avaliadores (professores) conhecerem-no melhor. O autor acredita que o sucesso de um 

formando, na universidade, pode ser o reflexo de uma formação bem-sucedida em anos 

anteriores. Assim, a aplicação de um processo seletivo que envolvesse provas e análise do 

desenvolvimento curricular em anos anteriores à entrada na universidade, envolvendo uma 

avaliação nos níveis formal e informal, poderia ajudar o formando a escolher o curso que 

melhor corresponderia às suas expectativas, com o qual teria mais afinidade e o que melhor o 

equiparia para escolher a carreira certa (Martins, 2004).  

Outra medida de combate que se pode revelar eficaz, de acordo com Martins (2004), é 

uma integração mais acolhedora por parte dos serviços sociais e psicológicos da universidade, 

atendendo a que, por vezes, os formandos, não têm maturidade académica e social ao 

ingressarem num curso superior. 
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A terceira proposta de Martins (2004) refere-se ao ensino-aprendizagem. Para o autor, 

o formando deveria ter a oportunidade de dar a sua opinião quanto à constituição do currículo 

do curso escolhido. Poderia fazê-lo, de uma forma mais participativa, durante as aulas, o que 

faria com que a formação não fosse, apenas unidirecional (o professor como senhor da 

verdade). Para além disso, o professor formador poderia apresentar ao formando uma 

proposta que atingisse o nível sociocultural e não se preocupasse apenas com questões 

académicas. Finalmente, deveria haver uma interação caracterizada por um acompanhamento 

com base numa reflexão permanente.  

Tinto (1982) sugere várias situações que, no seu entender, podem evitar o abandono: 

▪ conhecer os novos estudantes; 

▪ conhecer as suas necessidades;  

▪ não permitir que o estudante se atrase no conteúdo em relação aos demais;  

▪ permitir que o aluno interaja constantemente com professores, com outros alunos, e 

com os funcionários.  

O autor parte do princípio que o vínculo gerado pela interação gerará o desejo de 

prosseguir nos estudos.  

De acordo com a coordenadora, há prefeituras que não apoiam os seus professores 

(formandos do PARFOR) a estudarem, ao contrário de outras que adotam todas as medidas 

possíveis para que o abandono não aconteça.  

Há situações em que a prefeitura não precisaria tá custeando nada pro professor 

porque isso é responsabilidade do programa que a CAPES repassa recursos para a 

instituição, mas a prefeitura faz, a prefeitura de Gurupá, por exemplo, ela só falta 

carregar o professor, você sofre até chegar em Gurupá porque não é fácil chegar lá – 

de barco são 30 horas Belém – Gurupá. 30 horas pra ir e você não sabe quantas pra 

voltar porque o barco para em determinados portos pra fazer entrega de algumas 

cargas e em função disso você nunca sabe quantas horas vai levar pra conseguir 

chegar em casa. Imagina você dizer isso para um professor, é complicado!(CG). 

 

O acompanhamento atento por parte de todas as coordenações e das prefeituras 

envolvidas no processo de formação pode minorar os problemas, ou até mesmo evitá-los, na 

medida em que, quando todos participam do processo e acompanham o processo formativo 

com interesse, o resultado é a permanência do formando, em geral com bom rendimento 

escolar. 
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7.2.2.2. Coordenação de Área (CA) 

Para a CA, uma das formas de combater o abandono nas universidades é mudar a visão da 

educação que os diferentes níveis de poder político, têm no seu conjunto. Segundo esta 

coordenação: 

O que deveria ser feito era mudar um pouco como as gestões municipais, federais, 

estaduais, veem a educação enquanto aplicação de verbas, né? Elas não veem como 

investimento. Enquanto não mudar essa perspetiva, não tem como melhorar. (CA). 

 

Ao analisar a problemática do combate ao abandono, pode concluir-se que, de facto, 

quando não se presta atenção ao modo como as medidas devem ser aplicadas, há diferenças 

que se refletem na formação, tendo em conta que a responsabilidade é de todas as esferas - 

federal, estadual e municipal. Daí que o abandono devesse ser encarado como prioridade 

numa política de prevenção, pois todas as situações analisadas partem quase sempre de um 

ponto comum: a chegada dos alunos à universidade. Logo, começar pelo planeamento 

preventivo afigura-se uma medida que evitaria o quadro de abandono em grande escala a que 

hoje se assiste. 

De acordo com estudos de Lobo (2012), referentes a pesquisas sobre o abandono no 

Ensino Superior, há medidas de combate que podem ser aplicadas, mas, no Brasil, os dados 

relativos a este assunto não são mensuráveis. Por isso, nesses estudos, o autor destaca 

exemplos de medidas que contribuíram, com sucesso, para a diminuição do abandono em 

outros países: 

I - Estabelecer um grupo de trabalho encarregado de reduzir a evasão 

II - Avaliar as estatísticas da evasão 

III - Determinar as causas da evasão 

IV - Estimular a visão da Instituição de Ensino Superior centrada no aluno 

V - Criar condições que atendam aos objetivos que atraíram os alunos 

VI - Tornar o ambiente e a passagem na Instituição de Ensino Superior agradáveis aos 

alunos 

VII - Criar programa de aconselhamento e orientação dos alunos. (2012, p.19/20). 

 

O Brasil, deve, portanto, adotar, também, as medidas necessárias para pôr fim a este 

quadro, não permitindo que continue por mais tempo. Como se pode ver, trata-se de 

iniciativas que não levantam grandes dificuldades à sua aplicação. O aspeto mais urgente diz 

respeito ao planeamento das ações, uma questão que merece ser repensada por governantes, 

diretores de universidades, reitores, professores, técnicos pedagógicos: a de planear para 
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prevenir o deficit na educação. É preciso pensar o abandono antes de ele acontecer pelo que 

“a permanência do aluno na academia” deveria fazer sempre parte da agenda das 

universidades. 

 

7.2.2.3. Coordenações de Curso 

Em relação às medidas de combate, todas as coordenações de cursos têm a mesma visão: o 

cerne do problema é o processo seletivo. Na visão destes entrevistados, a solução deveria 

começar por aí. 

 

Quadro 26 - Como combater o abandono da formação – Visão das Coordenações Locais de Cursos 

CL Como combater o abandono 

CL/B  Processo seletivo adequado. 

  

CL/F 
 Palestras antes da seleção 

 Adotar entrevistas no processo seletivo.  

  

CL/I 
 Apenas estudar ao fazer a formação, ou seja, não trabalhar. 

 Com um processo seletivo apropriado.  

 

Todas as coordenações de cursos entrevistadas concordam que uma das formas de 

combate ao abandono é o cuidado com o processo seletivo; esta é, seguramente, a melhor 

medida a adotar desde o início para evitar que o quadro de desistência se repita em outros 

anos, com outras turmas, uma vez que a adoção de medidas preventivas diminui a 

probabilidade de alastramento do problema. 

Hoje, no Brasil, como já foi referido (capítulo V), o governo brasileiro tem criado 

alguns programas de assistência estudantil, como o programa Bolsa Permanência, ou o 

Programa Ciências sem Fronteiras para evitar o abandono nos cursos de graduação. Contudo, 

a oferta é substancialmente menor que a procura e nem todos os alunos se enquadram nas 

exigências dos programas, resultando numa medida paliativa, que não proporciona resultados 

significativos no combate ao abandono da formação académica. 

 Para além de todos os fatores referidos, existe, ainda, a questão da aceitação do 

abandono como algo natural por grande parte da sociedade.  

A sociedade brasileira ainda se mostra um tanto tolerante com a exclusão, o que ajuda 

a explicar a permanência de uma escola com elevados índices de reprovação, evasão e 

abandono. Milhões de alunos deixam a escola, como se fosse um caminho natural para 

os que não aprendem.  
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Por isso, é preciso que a força da lei seja acompanhada por um grande esforço de 

conscientização pública de que a Educação só será boa quando o for igualmente para 

todos. A ideia de ilhas de excelência e escolas-modelo podem garantir notícias nos 

jornais, mas são insuficientes para transformar o quadro educacional. (Todos pela 

Educação, 2014, p.8/9). 

 

O Anuário Brasileiro de Educação (Todos pela Educação, 2014) aponta, exatamente, 

para o que tem faltado, na AAMAZÓNIA, nos últimos anos: um olhar atento que valorize o 

seu contexto, a sua realidade e conheça as comunidades envolvidas no processo educacional. 

Implantar modelos já prontos, que podem até ter funcionado muito bem noutras regiões do 

país, não significa, necessariamente, que resultem aqui, onde a cultura é diferente, e a região 

tem características que lhe são peculiares, e a tornam distinta das outras regiões brasileiras.  

O combate ao abandono deve ser o resultado de uma ação conjunta, onde se destaca o 

papel das Instituições de Ensino Superior que estão a oferecer formação a estes alunos.  

No fundo, todos os problemas de uma IES passam, necessariamente, pela GESTÃO. 

A gestão universitária é uma profissão para a qual é preciso treinar os professores e 

profissionais que a ela se dedicam, ou pensam / se propõem a se dedicar e, por isso, os 

gestores das IES precisam ser capacitados para entender e combater a evasão!  

Não se pode ensinar ao aluno a ser um profissional e um cidadão comprometido 

quando uma IES demonstra amadorismo nos seus processos e descuidos em relação ao 

seu maior compromisso: o aluno, que é a razão de ser de uma IES! (Lobo, 2012, p. 

21). 

 

O papel desses gestores e professores é o de sensibilizar para o facto de que os 

problemas com que uma instituição se debate refletir-se-ão no seu funcionamento, com 

consequências como o abandono. 

 

7.2.2.4. Professores Formadores 

Dos 22 professores que identificaram o abandono nos cursos onde trabalharam, 18 (cerca de 

82%) consideram que as maiores medidas de combate são de responsabilidade institucional, 

como: melhorar o processo de seleção, oferecer cursos em período regular e não apenas em 

período de férias, promover a organização e fomentar o compromisso dos profissionais 

envolvidos (professores, coordenadores), providenciar informação sobre o curso antes do 

processo seletivo, oferecer disciplinas de nivelamento no início do curso, melhorar as 

infraestruturas (laboratórios, bibliotecas), disponibilizar orientação pedagógica para 
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acompanhar o desenvolvimento das disciplinas. Relativamente a este último aspeto, estes 

professores referiram que não há, no plano de formação, a possibilidade de, quer o 

administrativo, quer os docentes e os discentes se sentarem e discutirem os problemas de 

forma ampla. 

Os restantes consideram que as prefeituras deveriam custear as despesas dos alunos, 

durante as aulas, através de bolsas de estudo ou ajudas de custo. 

Da análise das respostas dos professores durante as entrevistas, foi possível determinar 

que, há medidas mais pertinentes que outras de entre as várias referidas como suscetíveis de 

contribuir para o combate ao abandono 

A primeira medida a ser tomada, na visão de 25% dos professores, seria um processo 

seletivo mais coerente como parte de uma medida institucional. A forma como os alunos são, 

atualmente, selecionados não é considerada justa pelos formadores, porque beneficia, em 

muitos casos, quem não precisa da formação (por já ter nível superior) e exclui quem 

realmente dela carece. Como destaca o PF/F V, na “seleção tem que se pensar bem na hora 

de escolher os estudantes. É preciso pesquisar o perfil das pessoas que querem entrar nesse 

programa. Deve haver maior prazo para fazer análise das inscrições. É preciso escolher bem 

porque se não, você vai perder dinheiro, tempo.”. 

Certamente que o processo foi pensado de forma a não promover a exclusão e a 

alcançar o maior número possível de professores sem formação; porém, o facto de permitir 

que quem já possui uma licenciatura possa fazer outra, trouxe à tona um grande número de 

abandonos da formação académica. É preciso, pois, reformular este processo e repensar a 

forma de entrada do aluno na formação, devendo criar-se mecanismos que garantam 

prioridade a quem nunca tenha frequentado o nível superior. 

A verdade é que não apenas o PARFOR, mas outros processos seletivos, no Brasil, 

devem ser reavaliados. É o caso do SISU – Sistema de Seleção Unificada. Antes da sua 

implantação (2010), não se registava um nível de abandono no Ensino Superior, em variados 

cursos e instituições, tão elevado. Trata-se de um sistema que beneficia o aluno em alguns 

pontos, mas que necessita de uma verificação cuidadosa, noutros, como um melhor 

conhecimento de quem está a aceder à formação, a partir da frequência do Ensino Superior.  

No momento em que a universidade se implicar como responsável, entre outros 

fatores, pela permanência e satisfação do aluno, ela pode desenvolver estratégias que 

permitam identificar problemas acadêmicos com maior precocidade e oferecer 

intervenção preventiva ou, se isso não for possível, remedia para lidar com as questões 
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de carreira e bem-estar psicológico dos alunos. De forma geral, a criação de espaços 

exclusivos para o atendimento da comunidade discente e a ampla divulgação de 

atividades e serviços voltados aos alunos já seriam passos importantes de 

reconhecimento e facilitadores da relação aluno-instituição (Bardagi e Hutz, 2009, 

p.103). 

 

Outra medida apontada pelos professores para combater o abandono, e que 

representou 16,6% das respostas dos entrevistados, está relacionada com a criação de bolsas 

de estudo ou atribuição de ajudas de custo. Em alguns locais, existem mesmo ajudas de custo 

para o aluno, no período em que ele está a estudar, porém esta não é a realidade da maior 

parte dos participantes. Para que esta variável fosse viável, o processo de seleção deveria 

conter dispositivos capazes de aferir com rigor quem deveria receber auxílio financeiro, sob a 

forma “talvez [de]uma bolsa de ajuda de custo, além do pouco que a prefeitura às vezes dá” 

(PF/IP V). Este tipo de medida poderia fazer a diferença.  

A formadora PF/IT VII é mais específica quando destaca que:  

O que poderia ser feito seria o seguinte: ao firmar o convênio com a prefeitura 

(Secretaria de Educação) que elas garantissem o término do curso ao aluno. Garantir 

no sentido de ou pagamento de uma bolsa, ou custear de alguma forma até o final do 

curso aqueles alunos, independente se ele é contratado, efetivo... Porque isso ocorreu: 

alguns não conseguiram continuar porque perderam seus empregos, outros 

continuaram, persistiram por conta própria. Mas eu acho que no convênio, poderia 

estar firmado que a prefeitura pagaria uma bolsa e garantir o término do curso de 

vínculo com aquele servidor.  

 

Trata-se de uma iniciativa que se afigura coerente e possível de ser realizada.  

A terceira medida mais apontada pelos professores foi não estudar nas férias – mudar 

o período de estudos, o que, sem dúvida, traria benefícios claros, tanto do ponto de vista 

intelectual como da própria saúde dos alunos, pois está comprovado cientificamente que o 

cansaço e o nível de stress prejudicam e comprometem a qualidade das aprendizagens. 

Situação um pouco mais grave no caso destes alunos, que são também professores no local 

onde residem; muitos chegam às universidades com sinais de stress que se agravam ao 

depararem-se com uma multiplicidade de atividades, leituras, apresentações de trabalhos, e 

uma elevada concentração de aulas num só dia, por períodos longos (30 ou 40). De resto, 

Codo (2000) alerta para as consequências gravosas do stress e excesso de trabalho: 

A impossibilidade de dar a atenção necessária para todos os alunos em turmas muito 

grandes, a impossibilidade de preparar como deveria o que deve ser ensinado quando 
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se têm muitas turmas, muitas disciplinas. As dificuldades em criar os vínculos 

indispensáveis, quando se passa de um ambiente para outro muito rapidamente, 

trabalhando em várias escolas ao mesmo tempo. Portanto, a carga mental atinge o 

professor quando este está impossibilitado por condições externas, ou internas 

(conflito trabalho-família e falta de suporte emocional) de fazer o que deveria, de 

realizar o seu trabalho. (2000, p.289). 

 

Frequentemente, quando se planeia um curso, não se dá a devida atenção a este tipo de 

questões. Para a PF/BP IV: 

deveria ser revista, de maneira geral, a proposta desses cursos. Se houverem outras 

turmas que sejam durante as férias, mas que seja só um período, ou então, eles terem 

módulos espaçados durante o semestre, e numa maneira alternada: vêm duas 

disciplinas este mês e eles ficam o mês inteiro trabalhando só um período, quatro 

horas de aula, no máximo, pra eles terem mais tempo de processar isso, trabalhar essa 

questão. 

 

Esta formadora apresenta uma solução concreta que, indubitavelmente, contribuiria 

para que o programa se tornasse mais coeso e eficaz. A linha de raciocínio da PF/BP IV passa 

pelo planeamento que, quando realizado convenientemente, apresenta benefícios que 

contrastam com os resultados negativos reportados quando se aborda a questão do abandono. 

Em quarto lugar, destacaram-se duas medidas: melhorar a infraestrutura 

(laboratórios, bibliotecas) e haver um orientador pedagógico para acompanhar o 

desenvolvimento das disciplinas. As duas questões complementam-se, em virtude de o 

acompanhamento pedagógico ter uma relação direta com a estrutura do curso; quando não há 

orientação no momento necessário, a tendência é para uma desorganização no sistema, aspeto 

referido por vários professores formadores. 

As infraestruturas físicas foram apontadas como medida de combate ao abandono por 

8,33% dos formadores, embora, no decorrer das entrevistas, todos os grupos de entrevistados 

se tenham referido a esta questão. De facto, as infraestruturas fazem uma diferença no 

ambiente educacional, principalmente no caso de cursos superiores, já que para os alunos, 

como destaca o PF/IP IV, “ não tem só como falar sem mostrar. Se eu tenho, eu trago, mas às 

vezes você fala de um equipamento, mas não mostra e eles têm essa necessidade de ver, 

tocar.” 

Em relação à organização e compromisso dos profissionais envolvidos, efetivamente 

esta variável pode alterar os resultados da formação, porque um profissional comprometido 
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transfere imprime as suas boas características à sua prática, não obstante, às vezes, a 

burocracia e o individualismo constituírem um obstáculo.  

Grande parte dos discursos torna-se irrealizável se a profissão continuar marcada por 

fortes tradições individualistas ou por rígidas regulações externas, designadamente 

burocráticas, que se têm acentuado nos últimos anos. 

Quanto mais se fala da autonomia dos professores mais a sua ação surge controlada, 

por instâncias diversas, conduzindo a uma diminuição das suas margens de liberdade e 

de independência. O aumento exponencial de dispositivos burocráticos no exercício da 

profissão não deve ser vista como uma mera questão técnica ou administrativa, mas 

antes como a emergência de novas formas de governo e de controlo da profissão. 

(Nóvoa, 2009, p.19). 

 

Nem sempre é por vontade própria que a coordenação ou um professor são renitentes à 

mudança É necessário avaliar cada caso e tentar perceber o alcance da ação de cada um, até 

porque:  

o sentido da educação não é determinado por ela mesma. Vale dizer, não são os que 

fazem a educação e nem sequer o Estado ou outras instâncias sociais que estabelecem 

qual o sentido dessa atividade. Nesses vários níveis se decide a sua forma concreta, 

mas não o seu sentido mais profundo. Este é definido pelas necessidades mais gerais 

da reprodução do ser social. Ora, como o trabalho é o fundamento ontológico do ser 

social é óbvio que em cada momento e lugar históricos, uma determinada forma de 

trabalho será a base de uma determinada forma de sociabilidade e, portanto, de uma 

certa forma concreta de educação. (Tonet, 2011, p. 10). 

 

A oferta de disciplinas de nivelamento no início do curso é uma saída a ser 

considerada, pois muitos alunos não estudavam há muito tempo e, por isso, logo no início dos 

cursos, os professores sentem as dificuldades destes em apreender os conteúdos apresentados. 

“Deveria ter uma disciplina de nivelamento. Tipo assim: tinha que ter um pré-cálculo antes 

do cálculo I, II e III o pré-cálculo seria o nivelamento.” (PF/FP II).  

Durante o planeamento da oferta de cursos já poderia haver a inserção de disciplinas 

de nivelamento na própria matriz curricular. É uma medida que, para ser inserida, só necessita 

de planeamento e organização antes da implementação do curso. 

A importância de as instituições disponibilizarem informação sobre o curso antes do 

processo seletivo foi destacada por vários entrevistados que a consideram medida 

institucional de combate ao abandono que pode orientar o candidato no sentido de uma vaga 

no curso que melhor se lhe adequa, ou com o qual se identifica; ao mesmo tempo permite ao 
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candidato verificar se o seu perfil se adequa ao do curso, ou se deve optar por não o 

frequentar e procurar uma escolha mais consentânea, deixando assim a vaga para quem 

realmente pretende seguir aquela via. 

No caso do PARFOR, a própria plataforma poderia, já, apresentar as informações 

necessárias ao candidato como planos de estudo, mercado de trabalho, perfil do candidato 

para a vaga, entre outras, possibilitando-lhe uma escolha informada. 

Sentar e discutir os problemas de forma ampla, não só entre o administrativo, mas 

com os docentes e os discentes, constitui um ato necessário e imprescindível para o bom 

andamento do processo letivo. Muitas vezes, o que pode não estar a funcionar adequadamente 

é fruto da falta de comunicação, e a ausência deste diálogo dificulta até mesmo a difusão do 

conhecimento científico na universidade. Resolver este problema contribuiria para evitar 

outro, e se a universidade não resolve os seus problemas internos, outras, a nível externo, 

tendem a surgir. E este seria o momento para mudar o que fosse de mudar e continuar a pôr 

em prática as boas ideias já existentes no terreno, pois:  

A partir do momento em que a comunicação estiver institucionalizada, ou seja, válida 

como um processo efetivo de construção, desenvolvimento de relacionamentos 

facilitadores de criação de uma realidade que tenha sentido para as pessoas 

participantes daquele ambiente, entendemos que teremos as redes de relacionamento, 

e o diálogo e a construção de sentido, estarão, naturalmente, ocorrendo no interior da 

organização. (Marchiori, 2010, p.156).  

 

A sugestão de Mudar a visão das esferas municipais, estaduais e federais sobre a 

educação só aconteceu porque a comunicação não se estava a processar de forma adequada 

desde o início do programa, ou melhor dizendo, antes da sua instauração, na medida em que 

sem comunicação não há reflexão, nem tão pouco mudança. 

 

7.2.2.5. Formandos que permaneceram na formação  

Para os formandos que permaneceram, as medidas de combate ao abandono estão, sobretudo, 

nas mãos da instituição e passam por: repensar o processo de seleção; fazer uma avaliação das 

matrizes curriculares e não compactar muito as disciplinas nem dar prioridade à teoria em 

detrimento da prática; melhorar as infraestruturas (laboratórios, bibliotecas, salas mais 

adequadas); oferecer cursos em período regular; incentivar os formandos desde o início das 

aulas; proporcionar o nivelamento a quem precisa; exigir a assinatura de um termo de 

compromisso do formando antes do início das aulas; e explicar o que representa cada curso 



CAPÍTULO 7 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

172 
 

antes da inscrição. O excerto que se segue mostra que estas podem ser medidas coerentes de 

combate ao abandono. 

Quando eu fiz a licenciatura em Matemática foi bancada pelo município e nós 

assinamos um termo que se caso desistíssemos, teríamos que pagar toda a licenciatura 

e após a formação, nós tínhamos que cumprir dois anos de trabalho no município, 

então eu vejo que o PARFOR está muito solto, eu faço a inscrição, eu começo e se eu 

não estiver interessada, eu desisto e por ser um investimento do governo e nosso 

mesmo porque é o nosso dinheiro que está lá, eu acho que deveria ser mais amarrado. 

(FP/IP I). 

 

Ao dizer que “deveria ser mais amarrado”, a formanda refere-se ao facto de que os 

formandos deveriam, pelo menos, assinar um termo de compromisso, onde fossem 

estipuladas cláusulas, contemplando a penalização da desistência sem justificação plausível. 

Uma outra estratégia sugerida por um dos formandos que permaneceram, e que 

também representa uma medida institucional, foi o fortalecimento do processo de seleção, 

dando prioridade à primeira opção do formando e evitando que este se integrasse na terceira 

opção.  

Eu acredito que assim: tipo o meu caso. Eu não escolhi a biologia. Talvez se eu tivesse 

feito pedagogia, eu poderia ter desistido. Porque se eu tivesse já uma graduação e 

tivesse caído em uma área que eu não estivesse a fim, eu teria desistido. Talvez o fato 

assim de o aluno não escolher se ele quer aquilo mesmo. Muita gente dizia: tão 

fazendo inscrição. Aí respondiam: ah, vamo lá, vamo lá... Aí quando começa a 

estudar, ele esbarra em alguma dificuldade. (FP/BP I). 

 

Ainda em relação ao processo de seleção, um formando destacou que é preciso: 

Reflexão e cuidado na seleção. É preciso ressaltar uma questão que eu observei: todos 

os que desistiram não foi a primeira formação. Eles já tinham uma formação, vieram 

mesmo por desejo de ter conhecimento da parte computacional, aí foi desilusão. Eles 

estudavam muito a parte pedagógica e desanimou. (FP/IT III). 

 

Mais uma vez, o processo de seleção foi apontado como estratégia para se evitar o 

abandono da formação. Neste contexto, no entanto, outra questão se coloca: o currículo. 

Verifica-se que para aqueles que já têm uma Licenciatura, as disciplinas pedagógicas não se 

tornam interessantes. A questão é compreensível, mas os formandos deveriam fazer uma 

análise anterior à inscrição, pois as disciplinas pedagógicas fazem parte do currículo de 

qualquer curso de Licenciatura. 
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A par das medidas de ordem institucional, surgiram as de caráter socioeconómico: 

alguns formandos destacaram que, se houvesse mais apoio financeiro por parte das prefeituras 

onde trabalham, certamente seria mais difícil desistir. 

Houve, também, quem atribuísse a responsabilidade das medidas de combate ao 

próprio formando, destacando as questões pessoais, como a persistência e o esforço. Para 

estes, a maior responsabilidade na decisão de continuar ou desistir de uma formação é do 

formando.   

Os formandos concordaram com todas as razões apontadas para os casos de 

desistência noutros cursos e acrescentaram que é preciso ter mais atenção a quem vem das 

zonas rurais devido à sua precária condição financeira: saber quem é o formando, de onde 

vem e por que razão escolheu aquele curso, são, a seu ver, aspetos importantes. 

Uma reivindicação apresentada como medida nos cursos de que estes alunos não 

fazem parte foi a de disponibilizar formação em locais mais próximos das comunidades dos 

formandos, concedendo-lhes dispensa para se dedicarem aos cursos a tempo inteiro. Desta 

forma, não necessitariam de conciliar trabalho e estudos, evitando que sejam forçados a optar 

por uma das duas coisas, situação bastante frequente. 

 

7.2.2.6. Formandos que abandonaram a formação 

Na visão dos alunos que abandonaram a formação académica, são muitas as medidas que 

podem ser tomadas para que o abandono não aconteça, entre elas, medidas institucionais e 

socioeconómicas. Mas também surgiram respostas que sugeriram que a melhor medida para 

evitar o abandono, pode vir do próprio formando, ou seja, uma medida de caráter pessoal, 

como ter cuidado com o momento da inscrição. É preciso avaliar se é o momento certo para 

fazer esta escolha. É o que afirma esta formanda: “Na verdade o erro foi meu. Não era hora 

de me inscrever.” (FA/IP I). 

Houve um formando que declarou ter-se arrependido da decisão de abandonar o curso 

- “Eu acho que eu deveria ter insistido e não ter desistido assim. Eu me arrependo, porque 

acho que hoje alguns já vão se formar.” (FA/F II) - mostrando que acredita que a formação 

pode fazer falta ou mesmo influenciar a sua prática docente.  

Em relação às medidas institucionais, as mais referidas pelos entrevistados foram a 

melhoria das infraestruturas, do processo de seleção e d a oferta de aulas num outro período 

que não o de férias.  
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Os entrevistados que relataram ter conhecimento de que o abandono acontece noutras 

turmas pensam que as melhores medidas de combate ao abandono, nessas outras turmas, são 

o diálogo entre formandos, formadores e coordenadores, a oferta de cursos em locais mais 

próximos de suas comunidades e uma reflexão sobre o atual processo de seleção. 

A partir das entrevistas, observou-se que os formandos esperam pelo dia em que teoria 

e prática farão parte da sua realidade. Para que tudo isso se concretize, são necessários 

projetos, mas, também, vontade de quem lidera e exigência de quem recebe o ensino. A 

melhor estratégia é a prevenção, pelo que deve ser criada uma base que motive os professores 

a permanecerem nos seus cursos de formação e nas escolas onde trabalham. 

 

7.3. Questões Paralelas 

Este ponto refere as questões levantadas durante as entrevistas e que se relacionam com as 

inquietações e problemas identificados pelos participantes no PARFOR, referentes ao 

currículo e processos de ensino-aprendizagem, à conceção sobre a relação entre teoria e 

prática, à construção da interação no processo de aprendizagem e à avaliação dos formandos 

no PARFOR.  

Para além dos pontos acima mencionados, são apresentadas algumas reflexões sobre o 

PARFOR e os seus efeitos na visão dos participantes: o que representa o Projeto Político 

Pedagógico do PARFOR no Pará; os contributos do PARFOR para a formação docente dos 

formandos que permaneceram e dos que abandonaram; a prática profissional e reflexão sobre 

a mesma; as estratégias aplicadas para executar o PARFOR de acordo com as coordenações 

(CG, CA, e Coordenações de Cursos), desde os encontros de formação continuada, à seleção 

de recursos humanos na visão dos selecionadores e selecionados e ao acompanhamento e 

monitorização dos cursos do PARFOR pela CG e pelas Coordenações de Cursos. 

São, portanto, questões paralelas que irão permitir uma compreensão mais ampla do 

que representa o PARFOR para os participantes deste plano, na região estudada, bem como 

um conhecimento aprofundado acerca da problemática do abandono, pois, apesar de quase 

não haver referência direta por parte dos entrevistados a este problema, nesta fase das 

entrevistas, o teor das suas respostas, ainda que de forma indireta, remete, novamente, para o 

problema do abandono e das suas causas no PARFOR, um tema que será retomado ao longo 

desta tese. 
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7.3.1. Inquietações e Problemas 

Foram várias as inquietações e problemas referidos pelos entrevistados. No decorrer da 

pesquisa, observou-se que muitas delas estão diretamente relacionadas com as causas de 

abandono anteriormente elencadas, como de fato já se previa, ao serem elaborados os guiões 

das entrevistas. O que ocorreu foi que, quando inquiridos sobre as suas inquietações e 

problemas, a esmagadora maioria dos entrevistados não referiu diretamente o abandono e as 

suas causas; no entanto, o que identificaram como sendo as suas principais inquietações e 

problemas reforça a explicação acerca das causas do abandono que se tem verificado. 

 

7.3.1.1. Coordenação Geral (CG) 

A abrangência do Plano Nacional de Formação de Professores certamente causa muitas 

inquietações a uma coordenação geral, pois não constitui tarefa fácil conduzir um processo 

que ocorre em dezenas de cidades, cada uma com as suas peculiaridades. Há, inclusivamente, 

de acordo com a Coordenação Geral, formadores que desistem de lecionar quando lhes 

comunicam qual a localidade para onde estão a ser conduzidos. Esta constitui, portanto, de 

acordo com a Coordenação Geral, uma das suas maiores inquietações, porque os formandos 

podem, numa determinada localidade, estar à espera de ter aulas e o professor não 

comparecer. Este defraudar das expectativas pode, seguramente, contribuir para que o 

abandono ocorra. 

Os problemas são muitos. Um deles é a questão financeira: “O orçamento só é feito 

uma vez por ano. É preciso planejar as necessidades de janeiro a dezembro.” (CG). 

Na opinião da coordenadora geral, todos os anos, particularmente no início das aulas, 

ocorrem problemas graves devido à falta de verbas.  

Existem turmas em janeiro, mas não existe orçamento liberado para janeiro. Devido a 

este fato, os professores viajam sem diárias e demoram a receber seus pagamentos. 

(Este não é um problema do Brasil, é um problema que depende do período em que o 

curso é ofertado. Nem todas as cidades brasileiras têm aulas em janeiro). (CG). 

 

A questão financeira no âmbito dos cursos do PARFOR constitui uma das principais 

preocupações da coordenadora, que tem de gerir uma série de procedimentos como a 

contratação de professores (que recebem os seus pagamentos na condição de bolseiros do 

Plano), a logística relacionada com as diárias e passagens das coordenações e dos professores 

formadores, a contratação de gráficas responsáveis pelos serviços de cópias para os alunos, 
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entre outras, que dependem da necessária e correspondente disponibilização de verbas. A 

coordenadora fez questão de frisar que: 

Como Coordenação Geral do PARFOR não faço gestão diretora do recurso, embora 

seja eu a responsável, mas toda a parte de contrato, de compra a gente submete ao 

setor institucional, então o dinheiro cai na conta do instituto e só pode ser mexido com 

minha assinatura, mas não sou eu que mexo diretamente, então nós temos uma 

secretaria de administração que faz licitação, entre outros, menos o pagamento do 

professor porque esse é feito por um sistema próprio da CAPES que eu controlo.(CG).  

 

Há outras questões, para além das financeiras, que também preocupam a coordenação, 

como, por exemplo, a ausência de colaboradores para resolver determinados contratempos. 

Com efeito, “o programa não prevê equipe de trabalho.” (CG), uma lacuna que prejudica, 

em muito, o normal funcionamento dos cursos. Toda a equipe do PARFOR se resume aos 

Professores formadores e respetivas coordenações.   

Problemático é, igualmente, “O deslocamento dos alunos para chegar às escolas onde 

estudam” (CG), em virtude de, na sua maioria, morarem longe da instituição onde decorrem 

as aulas. 

A partir das inquietações e problemas encontrados pela CG, pode perceber-se algumas 

questões que, de certa forma, contribuem para o abandono dos formandos, como a ausência 

material didático devido ao atraso de verbas e a falta de professores formadores nas 

instituições dentro dos prazos estabelecidos devido à falta de pagamento de bolsas. 

Também não deve ser tarefa fácil para os alunos, saírem de suas casas, distando uma 

centena de quilómetros do local de formação, fazerem um, dois, três ou mais percursos para 

chegar à instituição, frequentemente pedirem empréstimos, devido à sua precária situação 

financeira, ou serem obrigados a dormir em chãos frios de salas de aula, por falta de 

acomodação.  

Tudo isto pesa na hora de escolher entre persistir ou desistir. Mas convém não 

esquecer que é possível aprender com as dificuldades. E antes de se estabelecer um novo 

plano, ou constituir outras turmas, é salutar refletir sobre estes problemas, estudar formas de 

minorá-los, preveni-los antes que ocorram. Num curso de formação, tudo depende do 

planeamento.  

E é importante ter em consideração as perspetivas dos alunos durante o processo de 

formação, perceber como eles a entendem, se corresponde às suas expectativas, o que 

esperam dela. Conhecer a realidade com a qual e na qual se trabalha ajuda, certamente, a 
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diminuir os problemas e inquietações, sejam no plano da formação a decorrer ou em outro 

plano de formação qualquer. 

 

7.3.1.2. Coordenação de Área (CA) 

A coordenação de área também demonstra as suas inquietações quanto ao desenvolvimento 

do PARFOR. Uma delas é a “falta de material bibliográfico. A maioria dos polos fora da 

sede Tucuruí não tem nem biblioteca nas escolas para os alunos estudarem.” (CA).  

Como foi anteriormente referido, o problema dos hábitos de leitura é, de certa forma, 

justificado pelo facto de os alunos não terem acesso a livros, revistas especializadas ou 

internet, na instituição onde estudam, por falta de condições financeiras. A situação é fácil de 

diagnosticar e deve ser equacionada no âmbito da problemática do abandono relativamente à 

formação.  

Os problemas que mais se destacam, de acordo com a CA, estão relacionados com as 

infraestruturas, como a falta de material bibliográfico, pois grande parte dos polos fora da 

sede, em Tucuruí, não dispõe de biblioteca nas escolas onde decorre a formação; há falta de 

acesso a laboratórios de informática com internet e não há internet nos locais na área de 

residência dos formandos, que habitam, maioritariamente, em zonas rurais. 

A coordenação referiu, igualmente, a distância a que os formandos estão das suas 

famílias: em virtude de os cursos decorrerem em período de férias, têm de deslocar-se, o que 

faz com que sejam obrigados a passar os fins-de-semana fora de casa, porque têm aulas e/ou 

não há transporte. 

Além destes problemas, há ainda dificuldade em encontrar professores mais 

qualificados para integrar o quadro de professores do PARFOR. 

 

7.3.1.3. Coordenações de Curso 

A Coordenação Local de Biologia considera a qualidade da aprendizagem como uma das suas 

principais inquietações. A rapidez com que os cursos se sucedem faz com que a CL/B 

proponha, constantemente, novas estratégias para que as aulas tenham a melhor qualidade 

possível.   

Para a CL/B são vários os problemas à espera de resolução, como a falta de 

infraestruturas, de um acervo bibliográfico, de tempo para lecionar as disciplinas, o excesso 

de conteúdos para o tempo disponível e as dificuldades de acesso aos locais de estudo. 
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Para a Coordenação Local de Física, o principal desafio consiste em fazer com que os 

formandos gostem de Física, pois, e de acordo com o coordenador, o curso não é atraente. 

Assim, a grande inquietação é desmistificar a ideia de que a Física é uma disciplina 

impossível de ser aprendida.     

Para a CL/F, o tempo é o maior problema, porque há muita informação para ser 

absorvida num período de tempo reduzido. Além disso, frisa o coordenador, problemas 

estruturais como a falta de bibliotecas e laboratórios interferem com a aprendizagem, 

constituindo um problema dentro do plano de formação. 

A Coordenação Local de Informática, por sua vez, considera a motivação um desafio 

constante. Os alunos do PARFOR, em geral, não têm o hábito de ler, estudar, pesquisar fora 

do horário de aulas, provocando, consequentemente, uma certa falta de qualidade na 

aprendizagem.     

Os problemas, para a CL/I, giram em torno do facto de não se poder desenvolver 

atividades de campo, porque as aulas teóricas ocupam o tempo todo. O ritmo intenso das 

aulas torna-se cansativo para os formandos. 

 

7.3.1.4. Professores Formadores 

Foram muitas as inquietações e os problemas referidos pelos professores, em que 

sobressai a que mais preocupa os formadores: as dificuldades de aprendizagem e o 

desinteresse manifestado por alguns formandos, como destaca um professor formador: 

O que mais me inquietava era a fraqueza teórica dos meus sujeitos acadêmicos, 

porque muitas vezes eu queria elevar a discussão, principalmente quando se tratava de 

temas bem mais atuais como: educação para as relações etnicorraciais, outras 

disciplinas, e eu sentia que a turma não tava interessava. (PF/FP V).  

 

A questão das dificuldades, segundo alguns professores formadores, deve-se à falta de 

base em formações anteriores, nomeadamente nos ensinos fundamental e médio, a que se 

junta uma elevada carga horária e pouco tempo disponível para o estudo. 

O que mais dificultava o trabalho, certamente era a jornada de trabalho, que era 

cansativa pro professor e para os alunos, porque os alunos eram de várias cidades. 

(PF/BP V). 

 

Motivo de preocupação são, também, as dificuldades financeiras dos formandos, as 

distâncias por estes percorridas para chegarem ao local da formação, a falta de motivação por 
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parte de alguns formandos, a preocupação com a sua própria prática docente e o pagamento 

de bolsas. “Tu chegavas, ministravas a tua aula com os teus recursos próprios, e no final tu 

ficavas atormentando um ou outro do administrativo pra poder receber a tua bolsa.” (PF/IT 

II). 

Quanto aos problemas, os professores formadores salientaram a falta de infraestruturas 

(laboratórios, bibliotecas), o atraso ou ausência de material didático, a falta de adequação dos 

edifícios, a falta de logística e planeamento por parte das coordenações, a inexistência de uma 

equipe de apoio (psicólogos, assistentes sociais, pedagogos), e as falhas no processo de 

seleção dos formandos. Como se constata, os maiores problemas, na visão dos formadores, 

situam-se no âmbito institucional: “Deveríamos ter nesse espaço biblioteca que o professor 

pudesse ali ler mais, pudesse dar mais informações, ter internet pra eles fazerem as pesquisas 

necessárias.” (PF/FP IV). 

É totalmente compreensível a opinião expressa por este formador, pois, efetivamente, 

um ambiente académico deve assegurar ao formando o aparato necessário à sua formação, o 

que, na prática, não está a acontecer. 

 

7.3.1.5. Formandos que permaneceram na formação 

No caso dos formandos que permaneceram, as inquietações manifestadas têm uma relação 

direta com o trabalho de conclusão de curso, pois muitos não têm à sua disposição material 

bibliográfico nem contam com a assistência pontual do orientador. Além disso, não há 

infraestruturas adequadas e há dificuldade em encontrar bibliografia disponível no ambiente 

de formação, como se pode ver pelos seguintes depoimentos: “Desde o início do curso, a 

minha maior expectativa, o meu maior trauma seria o trabalho de conclusão do curso.” 

(FP/BP I). “Ah, o que falta, é a parte de material didático pra construção, por exemplo, do 

trabalho de conclusão de curso, material de bibliografia...”. (FP/BP IV);“A questão das 

máquinas, o laboratório molha, a energia que vive caindo, ou seja, a estrutura física está a 

desejar.” (FP/ IP III). 

Alguns são mais exaustivos na identificação dos problemas: 

Nós temos que ter um ambiente adequado, nós temos que ter um material didático 

adequado e aqui nós não temos nada disso; nós estudamos em situações precárias, o 

material não chega pra gente, a turma de Física em específico não tem nada. (FP/FP 

II). 
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O nosso principal problema é a falta de material, a falta de recursos, a gente não tem 

livros, apostilas que têm, uns professores que trazem, outros não, e a promessa era de 

que a gente teria apostilas todas encadernadas, data show a gente não tem, nem sequer 

um pincel a gente não tem. Então, a gente tem muita dificuldade e sobre isso deixou a 

desejar. (FP/FP III). 

 

Na opinião de vários formandos, principalmente os do curso de Biologia, a 

coordenação tem evidenciado falta de capacidade para resolver situações próprias da gestão: 

A questão da relação do coordenador com a turma que não tá tendo, a questão dos 

retornos que graças a Deus acabou porque alguns colegas vinham de longe e 

chegavam aqui não tinha professor. (FP/BP XII).  

 

O calendário escolar também não escapou à crítica dos formandos. 

O problema maior que eu acho que é nas férias, tu estás muito cansado, né? Cansado, 

já sai direto da sala de aula e os alunos que desistiram, pelo menos os meus colegas 

que desistiram que eu sei, estavam muito cansados, não estavam a fim mais de estudar 

de assistir aula. (FP/IT I). 

 

A distância entre a área de residência e o local onde decorrem os cursos foi 

considerada um problema grave, pois, em muitas situações, causou ausência de comunicação 

entre formandos e coordenação: “A distância do polo para onde tá sendo o curso, por 

exemplo, pra trazer material nem sempre a gente tem acesso, aqui nem tem laboratório”. 

(FP/BP XI); “A distância de professores porque o percurso aqui é um pouco difícil pra tá 

chegando aqui, principalmente agora no período chuvoso, então esse percurso pra 

professores vir aqui, é um pouco difícil.” (FP/BP X). 

A gente tá na zona rural. Teve um período que teve retorno no final de semana e o 

professor não vinha e a gente vinha, dá viagem perdida, então isso foi o problema 

principalmente pra quem tem filho pequeno como é o meu caso e o de outras colegas, 

a gente deixa o filho da gente, vem e o professor por algum motivo acaba faltando e 

isso desanima a gente. (FP/BP VIII). 

O currículo foi outro item considerado problemático, em especial para os formandos 

de Informática de Tucuruí e Pacajá.  

Outro problema é o conteúdo porque a gente vai olhar conteúdo de concursos públicos 

e tem muita coisa que a gente nunca estudou. Eu tô terminando o curso e nunca vi e eu 

acho que é só se a gente fizer um outro curso porque se não a gente não consegue 

passar. Acho que a grade curricular devia ser mudada. (FP/IT V). 
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Vários dos problemas referidos por este grupo de entrevistados estão relacionados com 

as causas do abandono mencionadas num outro ponto deste capítulo. Há, contudo, outros aqui 

identificados que, embora não sejam referidos pelos entrevistados como causa do abandono, 

podem ter contribuído, de alguma forma, para que ocorresse. Nomeadamente, e em particular, 

a falta de assiduidade dos professores, também apontada pela Coordenadora Geral do 

PARFOR como um dos problemas do programa, na região. 

 

7.3.1.6. Formandos que abandonaram a formação 

Para os formandos que abandonaram a formação, as inquietações e problemas não estão muito 

longe das evidenciadas pelos que escolheram permanecer. Antes de apresentá-las, porém, é 

importante explicar que quatro formandos não souberam responder a estas questões, quer por 

terem abandonado a formação muito cedo, quer por não terem frequentado as aulas. 

No centro das suas inquietações, está o fluxo de informação, caracterizado por um 

excesso de conteúdos comparativamente com o pouco tempo disponível para a sua 

abordagem, o que fez com que tenham abandonado a formação.  

Bom, as inquietações é que parece assim que não se reflete mais, é tudo muito rápido, 

aligeirado os cursos, o que se passa, né? Eu queria entender mais o comportamento 

dos alunos, o comportamento da comunidade escolar... (FA/B II). 

 

A distância foi outro dos aspetos apontados. 

Eu tinha uma expectativa boa de chegar e até concluir o curso. Mas como a gente 

mora assim numa região difícil, a gente mora no campo, né, fica muito difícil que a 

gente tem a família pra sustentar, tem a família, então eu achei melhor deixar. (FA/F 

II). 

 

A que se juntou as dificuldades de aprendizagem.  

Tudo me inquietava ali: uns queriam mostrar que sabiam mais. Tem até um que já 

dava aula de matemática no ensino médio. Não me sentia à vontade. Eu sabia muito 

pouco e não conseguia fazer as tarefas. (FA/F IV). 

 

Particularmente recorrente entre os formandos, sobretudo os de informática, é a 

insatisfação com o curso, devido a um excesso de teoria em detrimento da prática: “Estudar 

mais questões práticas. Isso me incomodava.” (FA/IT VI). 

Quanto aos problemas, no topo da lista surge a qualidade deficiente das 

infraestruturas, a par do pouco estímulo causado pelos professores, do calendário escolar e do 
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processo de seleção. Na opinião dos formandos, o abandono pode ser minorado se houver 

vontade e medidas para resolver estas questões. 

Sala de aula quente, os próprios professores reclamavam muito. Só que eles sabem 

que a nossa realidade é essa, né? Graças a Deus que o curso veio pro município. 

Agora só que na sala de aula era difícil se concentrar por causa do barulho demais. Era 

carro de som, calor, sabe... (FA/B III).  

 

Tal como os anteriores entrevistados, também estes formandos, quando inquiridos 

acerca das suas inquietações e do que consideram ser os problemas dos cursos, não fizeram 

alusão direta ao abandono e às suas causas, mas os seus depoimentos remetem e reforçam o 

que antes referiram como sendo, na sua perspetiva, as causas do abandono. Nalguns casos, 

porém, a sua principal inquietação, ou o que se lhes afigura como um problema, têm 

diretamente a ver com os formadores: “Alguns professores ignorantes. Eles não entendiam 

que ali tinha gente que sabia muito e outros que não sabiam nada de informática.” (FA/IP 

IV). 

O que mais deixa um aluno desestimulado é o empenho do professor, é a dinâmica 

dele, a forma como ele avalia a gente, então, essas coisas assim que se você não tiver 

uma dinâmica de apresentação, que fique lá, que faça o aluno voltar um outro dia, a 

gente vai desestimulando. (FA/FP I). 

 

Mais uma vez, é percetível que as inquietações e os problemas destacados pelos 

entrevistados, em geral, podem ter, certamente, uma parcela significativa de responsabilidade 

no que toca às causas do abandono. 

 

7.3.2. Currículo e Processos de Ensino-aprendizagem 

Neste ponto, são analisados o currículo e os processos de ensino-aprendizagem, a 

partir da visão da CA, Coordenações de Cursos e dos Professores Formadores. 

 

7.3.2.1. Sobre o Currículo 

7.3.2.1.1. Coordenação de Área (CA) 

Em relação ao currículo, a Coordenação de Área discorda de qualquer reforma ou adaptação 

curricular no âmbito dos cursos estudados. Quanto ao curso de Pedagogia, que não fez parte 

desta pesquisa, a Coordenação entende que: 
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No Curso de Pedagogia em relação à vivência pedagógica. Só adequar as ementas. 

Porque eles têm vivência, estágio e seminário integrador. Aí as três ementas estavam 

parecidas. Aí confundiu um pouco os professores. Fechou muito a atuação dos três 

professores em um mesmo objeto. (CA).  

 

Em virtude de muitos formandos que permaneceram no curso de informática, e até dos 

que abandonaram a formação, terem manifestado desagrado face à quase total ausência de 

aulas práticas, à elevada carga horária de disciplinas teóricas, e se terem mostrado 

insatisfeitos com os conteúdos, entre outros aspetos relacionados com o currículo, foi 

necessário saber qual o posicionamento da Coordenação de Área acerca das críticas dos 

formandos relativamente à matriz curricular no curso de informática. Sobre este assunto, a 

Coordenação respondeu que: 

O que eu tenho a dizer é que o curso deles é uma Licenciatura e não tem porque não 

ser pedagógico. E aí se eles esperavam ter disciplinas mais técnicas, eles viram esse 

curso com um olhar de quem pensa que vai fazer Engenharia da Informação. Eles vão 

ser licenciados. Então, eles vão trabalhar com metodologia, com prática, a questão 

didática e eu acho que essa informática que eles vão trabalhar no ensino fundamental, 

é uma informática básica. (CA). 

 

O facto de estes formandos não se identificarem com a matriz curricular do curso não 

é de estranhar, pois trata-se de pessoas que têm já um nível superior – Licenciatura – razão 

pela qual as disciplinas lhes parecem repetitivas; porém, o argumento da CA não deixa de ser 

válido, na medida em que formar professores exige ensinar as disciplinas de cunho 

pedagógico. 

 

7.3.2.1.2. Coordenações Locais de Curso 

A CL/B declarou que o Projeto Político Pedagógico do curso ainda está em construção, apesar 

do curso se encontrar na etapa final, e, para além disso, deve ser objeto de um olhar mais 

regional: 

Nós recebemos há pouco tempo o PPP do curso. Na verdade, ainda tá em construção e 

nós já estamos no final do curso, o que eu tenho é um guia do aluno e um PPP que 

ainda não tá fechado e eles não se reúnem com a gente, não é de acordo com a 

realidade dos alunos e esse PPP tá vindo de lá, o nosso daqui do IFPA nós moldamos 

para ficar a “cara” do município e eles não permitiram, ou seja, a gente tá só aplicando 

o que mandam pra gente. (CL/B). 
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Neste excerto, é referida uma das principais dificuldades sentidas pelos agentes 

educativos que procuram ter em consideração as especificidades dos educandos: a de 

conseguir alcançar esse objetivo, num contexto educativo rígido, face a diretivas impostas de 

cima para baixo, como refere Loureiro (2008, 2009). Porém, como o próprio autor chama a 

atenção, baseando-se em Giddens (2000) e em Bernstein (1993), mesmo quando isso 

acontece, há sempre espaços que podem ser explorados pelos educadores, e lhes permitem dar 

voz aos educandos. Uma atuação deste género contribuirá, seguramente, para uma diminuição 

das taxas de abandono. 

Tal como a CL/B, também a CL/F veiculou a noção que o Projeto Político Pedagógico 

do Curso de Física ainda está a ser construído: 

O projeto pedagógico tá sendo aprovado agora. Eu nem vi o projeto ainda. Aquele da 

internet é um antigo que realmente precisa de uma reforma – que é o que tá sendo 

feito agora, eu dava sugestões para os outros coordenadores, mas a gente não se reuniu 

pra fazer. (CL/F). 

 

Contrariamente às outras Coordenações de Curso e à Coordenação de Área, a CL/I 

apontou para a necessidade de uma mudança na matriz curricular do curso que supervisiona: 

No PARFOR, com certeza! Assim: não que não seja importante, mas há disciplinas da 

área pedagógica muito bem estudadas e têm disciplinas da área da informática que 

mereciam uma carga horária maior porque muitos deles já possuem uma dificuldade 

nata dentro da área computacional e aí como a carga horária é muito reduzida e aí 

quando a carga horária deles é muito reduzida, fica muito restrito. (CL/I).   

  

A visão da CL/I em relação ao currículo é compreensível, visto ter este sido o curso 

em que os formandos mais se referiram às questões curriculares. 

 

7.3.2.1.3. Professores Formadores 

Em relação ao currículo, dos 24 professores formadores, 19 considera que é necessária uma 

reforma curricular nos cursos do PARFOR, 4 afirmaram que não é necessário mudar o que 

quer que seja no projeto político pedagógico do curso e 1 não soube responder. 

Relativamente aos que veem necessidade de adaptações no currículo, os motivos 

apresentados foram os mais diversos, como, por exemplo: “Sim, primeiro mudar o nome da 

disciplina química, metodologia e prática porque os alunos não têm química e isso é um erro 

gravíssimo.” (PF/B I). 
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Outra mudança sugerida refere-se à carga horária: 

O maior problema é a carga horária. Aulas que acontecem pela manhã e pela tarde em 

dias seguidos. É um cansaço pros alunos e também há pouco tempo para eles 

estudarem no intervalo de um dia pro outro. Então, eu acredito que fica prejudicado o 

conteúdo. (PF/B V). 

 

Os professores para quem a necessidade de mudanças no currículo não se colocava, 

quando questionados sobre outra situação suscetível de interferir com o conteúdo curricular, 

responderam que: 

Eu não acredito que não é tanto falta de reforma curricular, eu acredito que seja mais a 

questão de condições de aula para se tornar mais interessante, aproveitar melhor, né? 

Ter uma melhor eficiência no aproveitamento é a questão de um laboratório. Uma sala 

mais adequada para o ensino da física. Acredito que a questão da mudança, não é 

mudança no currículo e sim uma melhoria nas condições que essa aula possa ser 

ministrada. (PF/F II).  

 

Para alguns formadores, a mudança do projeto do curso não só é necessária como deve 

contemplar o processo de seleção:  

 

Acredito que sim, tanto na seleção dos alunos, quanto nas disciplinas ofertadas. A 

gente passava pouco tempo com eles, mas via que alguns tinham interesse em 

continuar o aprendizado, mas pela distância se tornava um pouco mais complicado. 

(PF/IP IV). 

 

7.3.3. Processos de aprendizagem 

Neste ponto, apresenta-se uma resenha dos processos de aprendizagem desenvolvidos ao 

longo das aulas no PARFOR, de acordo com a visão da CA, das Coordenações de Curso, dos 

professores formadores, dos formandos que permaneceram na formação e dos que a 

abandonaram. 

  

7.3.3.1. Coordenação de Área (CA) 

Para a CA, uma estratégia que poderia contribuir grandemente para os processos de 

aprendizagem dos cursos do PARFOR seria a de estabelecer um planeamento que valorizasse 

a inserção da teoria na prática vivenciada pelos formandos. De acordo com esta perspetiva, 

estes: 
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Teriam que colocar em prática na comunidade o que vissem aqui na universidade e 

apresentar o resultado depois no semestre seguinte em que retornasse às aulas. Porque 

eu tive a experiência do Procampo. A produção dos alunos do Procampo, comparada 

com a produção dos alunos do PARFOR ela tá muito além. Por quê? Porque eles 

vivenciaram esta prática no momento em que eles estavam na sala de aula. Eles 

tinham esse momento – o tempo comunidade. O PARFOR não tem o tempo 

comunidade. É compartimentado, você tira porque na hora em que eles estão aqui se 

falar com eles em prática, eles não fazem essa relação. (CA). 

  

A articulação da teoria com situações práticas é, indubitavelmente, uma ação que se 

centra mais na aprendizagem que no próprio ensino, e para a qual os formandos que vêm do 

interior, como é o caso dos entrevistados que permaneceram ou abandonaram os seus cursos, 

podem contribuir, partilhando o conhecimento que lhes advém das suas realidades. É o que 

Formosinho, Machado e Mesquita, (2014, p. 23) designam por “ co-construção pelos 

aprendizes da sua jornada de aprendizagem.” 

 

7.3.3.2. Coordenações Locais de Curso 

A CL/B, quando inquirida a respeito dos processos de aprendizagem, referiu as dificuldades 

de unir a teoria à prática, devido, principalmente, à falta de material no PARFOR: 

Diante das dificuldades a gente fica até de mãos atadas para inventar alguma coisa que 

facilite, na verdade, quando tem um professor que tem o perfil de aula prática, por 

exemplo, o professor M foi ministrar aula lá e ele gosta de ministrar aula prática, 

então, tudo que eu pude conseguir para ele, eu consegui e enviei pela van, ele 

conseguiu outro material lá e deu aula prática, outros professores também fizeram 

isso. (CL/B). 

 

Resulta claro, da leitura do depoimento da CL/B, que tanto as distâncias a percorrer, 

como a falta de um espaço físico próprio do Instituto interferem nas aprendizagens.  

Também a CL/F considera que a existência de infraestruturas adequadas, um aspeto 

referido várias vezes por outros participantes deste estudo, é fundamental para uma 

aprendizagem coerente com os objetivos da formação no PARFOR: 

Primeira coisa é ter laboratório e livro – que é o fundamental e nós não temos; além de 

professores qualificados, ter uma estrutura física melhor, a gente não tem ventilador, 

não tem quadro magnético, falta muita energia lá. (CL/F). 
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A CL/I, por sua vez, considera que, durante o processo de aprendizagem é preciso 

valorizar a formação que os formandos já trazem ao entrar na universidade, atribuindo grande 

importância ao processo de seleção, onde, na opinião de este órgão, tudo começa: 

Na verdade, o PARFOR ele já vem com um problema na seleção. O PARFOR ele 

deveria ser para formar aqueles professores que não têm uma formação na área, mas 

que ministram aquela disciplina ou que não têm uma graduação, mas a maioria dos 

professores que chegam para participar do curso, eles nunca ministraram a disciplina 

de informática, então, isso aí é um problema porque como é que eu vou ensinar pra 

alguém a melhorar lá as técnicas dele, se ele nem conhece a área? No caso da 

informática, isso prejudica muito. (CL/I). 

 

De facto, o processo de seleção deve ser revisto, pois, segundo a CL/I, o prejuízo, em 

termos das aprendizagens, pode revelar-se proporcionalmente grande. 

 

7.3.3.3. Professores Formadores 

Os professores formadores sugeriram várias estratégias que, na sua opinião, podem contribuir 

para uma aprendizagem significativa. Dos 24 formadores entrevistados, apenas 1 não soube 

explicar a estratégia utilizada. 

Entre as estratégias apresentadas, destaca-se a reavaliação da carga horária dos 

formandos. 

Primeiro eu acho que deveria ter mais tempo, o aluno deveria ter a própria disciplina e 

não só a metodologia direto, até porque eles precisam assimilar os conteúdos e depois 

repassar esses conteúdos e praticar laboratório. (PF/B I). 

Uma das estratégias seria de mudar essa jornada de aula: dias consecutivos que têm 

uma carga horária de aula alta. Por conta do cansaço físico eu acredito que prejudica o 

rendimento dos alunos. (PF/B V). 

 

A estratégia mais referida pelos formadores foi a de aproximar a teoria estudada da 

prática e vivência real dos formandos no contexto da sua atividade. 

A principal estratégia eu acho que é fazer a disciplina mais próxima da realidade 

deles. Porque eles já trabalham, já atuam na área, e a gente chega lá com um monte de 

teorias. A gente percebe que tá longe da realidade deles. Eu acho que se a gente tentar 

aproximar o que a gente tem de proposta pedagógica, tecnológica de acordo com a 

realidade deles, facilitaria até deles se desenvolverem mais na disciplina. (PF/B IV). 
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Na opinião de 14 dos 24 formadores entrevistados (58,33%), só será possível construir 

uma aprendizagem significativa se o contexto em que o formando vive estiver estreitamente 

ligado com as teorias estudadas. 

Os formadores adotaram, também, a estratégia de ministrar aulas de nivelamento antes 

do início dos conteúdos contemplados na matriz curricular. O professor formador de Física 

diz que, no seu caso, tenta sempre executar esta estratégia: “Eu sempre procuro dar um 

nivelamento no início do curso para eu poder dar aula, porque se não, eu não consigo, 

devido os alunos terem um nível muito baixo.” (PF/F II). 

A leitura, o conhecimento digital e a prática de exercícios em sala de aula são uma 

preocupação dos formadores entrevistados que consideram estas atividades como 

impulsionadoras de uma aprendizagem significativa: 

Escutar, dialogar e negociar são parte de um processo de interação que é essencial 

para o sucesso das pedagogias participativas. Aprender a interagir é um campo de 

ação complexa que implica níveis de integração, se concretizam por avanços e recuos 

mediante as situações que se apresentam no quotidiano educativo (Formosinho et al., 

2015, p.11). 

 

7.3.3.4. Formandos que permaneceram na formação 

Para os formandos que permaneceram nos cursos, durante o processo de aprendizagem, é 

importante utilizar uma metodologia que responda às necessidades do formando e estabeleça 

estratégias que aliem a prática à teoria: “Eu acho que a metodologia utilizada pelo professor, 

os conteúdos adequados facilitam muito a aprendizagem do aluno.” (FP/BP III). 

Em estágio II, a gente foi pra escola e deu um curso pros professores. Foi bacana, eles 

gostaram. A gente colocou em prática. O professor sempre pede pra gente colocar em 

prática e isso incentiva a gente bastante. Apesar de ele ser engenheiro, ele é tipo um 

professor mesmo. Ele incentiva a gente bastante. (FP/IT II).  

 

Alguns formandos destacaram os aspetos positivos da interação entre formador e 

formando durante os processos de aprendizagem:  

A interação é excelente. Os professores são companheiros, sempre estão presentes, 

qualquer coisa eles tentam ajudar. (FP/BP VI). 

 

Outros foram além do relacionamento formando e formador, e exprimiram a opinião 

que, durante o processo de aprendizagem, a gestão deve participar ativamente na resolução 

dos pequenos problemas que sempre surgem e que podem levar a outros, incentivando os 
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formandos a continuarem o seu trajeto escolar. Mencionaram, ainda, a necessidade do 

formando se identificar com os assuntos que estuda e da gestão implementar medidas que vão 

ao encontro das dificuldades encontradas: “Eu acho que deve ter uma política voltada para 

isso, um cuidado mais especial, principalmente na área educativa, é preciso mais empenho 

porque tá muito fraco por parte da coordenação, da instituição, da educação.” (FP/FP V). 

Em relação à metodologia aplicada, três formandos veicularam a mensagem que ela 

não contribuiu para o processo de aprendizagem, pois havia muitos formadores sem 

licenciatura e assistiu-se a uma sobrevalorização da teoria e à utilização de métodos 

ultrapassados de ensino: 

Nós tivemos muitos professores distantes da nossa realidade. Professores que eu 

acredito que não eram habilitados na área de professor, acredito que eram engenheiros 

e o contato com a gente ficou muito distante. (FP/IP I). 

 

Nove formandos consideraram que nem sempre a metodologia facilita a aprendizagem 

dos conteúdos. Para estes, isso depende de cada professor formador: “Em alguns facilita, 

outros não. Outros ficam a desejar. Teve professor aí que contribuiu muito na metodologia.” 

(FP/FP VII). 

A maior parte dos formandos que permaneceram (30) afirmaram que a metodologia 

utilizada pelos formadores foi essencial durante a aprendizagem. Realçaram, porém, que o 

pouco tempo dedicado às aulas foi o que mais prejudicou o processo de ensino-aprendizagem: 

A metodologia facilita. A única coisa assim que complica é o tempo. Porque ele é 

pouco e você acaba vendo muita coisa em pouco tempo. Na verdade, eu sei que você 

só aprende de verdade quando você vai dar aula, porque aí a gente estuda, pra poder 

ministrar a disciplina. (FP/B I).   

Na maioria das vezes sim, porque é um curso corrido. É muito conteúdo pra pouco 

tempo e o professor sempre procura a melhor forma de passar, mas tem hora que não 

dá pra abranger todos os alunos pra que todos assimilem da mesma forma, mas eu 

acho que os professores fazem a parte deles. (FP/F I). 

 

Não obstante o reconhecimento dos constrangimentos causados pelo pouco tempo, os 

formandos deixaram claro que isso não interrompeu o percurso escolar de nenhum deles.  

 

7.3.3.5. Formandos que abandonaram a formação 

Para os formandos que abandonaram a formação, uma aprendizagem significativa estabelece-

se a partir do contributo de formando e formador: 
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Eu acho que a gente tem que ver os dois lados: o professor e o aluno. Na condição de 

aluno que eu estava, eu acho assim: pra que haja mesmo um resultado tenho que ter o 

mínimo de conhecimento pra acompanhar. Por exemplo: a gente percebeu que tinham 

muitas pessoas ali que tinham muitas dificuldades. Os da área de exatas, por exemplo, 

que estavam ali têm dificuldades em tá elaborando textos e compreendendo texto, 

refletindo sobre eles. (FA/B II). 

 

 Na sua opinião, o desenvolvimento do formando é condição fundamental para uma 

aprendizagem satisfatória. 

Outro aspeto por eles salientado foi a coerência dos conteúdos e a metodologia 

empregue: 

Para uma aprendizagem significativa é preciso os conteúdos terem coerência. O 

professor se preocupar em escutar o aluno, entender... Então, é assim. A metodologia 

utilizada ser realmente pro aluno, reforçar o aprendizado. Não uma memorização em 

que ele pense que aprendeu, mas depois não se lembre mais. (FA/B III). 

Os formandos que abandonaram a formação fizeram questão de ressaltar que a 

aprendizagem é fruto do compromisso profissional e do bom relacionamento professor-aluno. 

Para eles, sem uma parceria entre todos os envolvidos no processo de ensino, não se alcança o 

objetivo final – a aprendizagem.  

O conteúdo ensinado deve incutir no aluno o desejo de aprender; quando isso não 

acontece, pode levar à desmotivação do formando:  

Por mais que eu abandonei o curso, foi o seguinte: eu fui acompanhando os outros 

porque era um curso que me chamou atenção. Eu acompanhando os relatos deles, 

todos ficaram, todos não, mas 90% saíram insatisfeitos com o curso porque anulou o 

aprendizado adequado em relação à informática. Isso aí é para o Instituto repensar na 

hora de montar um currículo. Tem que melhorar. Tem que puxar mais por parte do 

aluno, exigir mais, principalmente nesse curso de licenciatura. (FA/IT III). 

 

A aprendizagem depende, então, de vários fatores, como: o currículo, a vontade – do 

formando em aprender e do formador em ensinar – as infraestruturas mínimas, para que se 

possa realizar as atividades práticas com base na teoria, e uma metodologia que promova um 

ensino eficaz. A metodologia, de resto, foi um aspeto bastante destacado pelos formandos que 

abandonaram a formação.  

Entre os formandos que frequentaram as aulas, 3 consideraram a metodologia utilizada 

pelos formadores como tecnicista e os restantes 14 destacaram o esforço dos formadores em 
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oferecer um ensino de qualidade: “Não tenho o que falar dos professores. Desde o começo vi 

que o problema era comigo mesmo. Eles tentavam ajudar sim. Explicavam bem, mas eu não 

entendia nada.” (FA/F III). 

7.3.4. Conceção sobre a relação Teoria/ Prática 

7.3.4.1. Coordenação de Área (CA) 

A CA acredita que o percurso para se chegar a uma relação pertinente entre teoria e prática é 

amplo. De acordo com este órgão, faltam muitos parâmetros que permitam afirmar a 

existência de uma teoria que dialogue com a prática. Como exemplo, a CA compara o 

PARFOR com o Programa Procampo, salientando que, ao contrário do Procampo, no 

PARFOR não existe articulação entre a prática e a teoria: 

Eu acho que a vivência, ela teria que ser uma vivência como no Procampo – um tempo 

comunidade e produzir. Ter o produto final dessa vivência de uma forma mais 

pontual. A produção científica. E o seminário integrador que ocorre no PARFOR, ele 

ocorre diferente do que ocorre no Procampo. O PARFOR não tem uma linha – cada 

semestre é algo diferente. Eles estudam este semestre e no semestre que retornam, não 

há o retorno dessas atividades como o Procampo. Eu penso que tudo isso deveria ser 

pensado e também é importante pensar melhor na questão da seleção. Tem aluno que 

nunca foi professor e está estudando! É preciso dar ferramentas pra esse aluno, a fim 

de ele possa repensar melhor a sua prática, aí ele retornaria e mostraria isso de forma 

científica. (CA). 

 

Pela leitura do depoimento da CA, conclui-se que não há correspondência entre a 

realidade do programa PARFOR e o projeto do curso quando o assunto é a conceção da teoria 

e da prática. E embora exista o seminário integrador – o momento em que o formando precisa 

reunir tudo o que aprendeu e apresentar a um público interno e externo – na prática, não há 

relação de contiguidade entre o conhecimento que se vai adquirindo no decorrer dos 

semestres letivos e o que se aprende na comunidade. Cada semestre individualiza-se e nessa 

individualização a prática e a teoria caminham em lados opostos. 

  

7.3.4.2. Coordenações Locais de Curso 

A CL/B reconhece que há uma ligação entre prática e teoria e prova disso, para a CL/B, é o 

facto de os formandos estarem a levar para as suas comunidades o que aprendem na sala de 

aula, no PARFOR. Este trecho da entrevista à Coordenação aponta para esta relação: “Em 

relação ao que eles aprenderam na teoria, estão passando lá.” (CL/B). 
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A CL/F, por sua vez, reconhece que os professores e a própria Coordenação se têm 

esforçado para unir teoria e prática e que, muitas vezes, nessa busca, os próprios formandos 

são uma fonte de ensinamentos para os formadores devido às suas histórias de vida. 

As dificuldades em conciliar teoria e prática, na área da Física, contudo, dificultam a 

existência de um trabalho com mais qualidade, devido à falta de infraestruturas. Mesmo 

assim, de acordo com a Coordenação, os formadores fazem o que podem para que o melhor 

aconteça. 

Explicando melhor a importância de se conhecer o formando previamente à ligação 

entre teoria e prática, o Coordenador, que também é formador, deu o exemplo de uma ação 

que desenvolveu para trabalhar conceitos do âmbito da Física com seus formandos: 

Um dia eu falei assim para um aluno: eu vou fazer uma visita técnica lá na tua casa. 

Porque nós estávamos com um projeto de ver o potencial que tem natural pra 

converter em energia limpa, pra iluminar um curral, construir uma roda d’água... Ao 

mesmo tempo iria servir pro ensino deles. (CL/F). 

 

A CL/F apontou, também, as dificuldades encontradas para poder unir a teoria à 

prática: 

A questão é essa: fazer com eles abraçassem a física. Isso é muito difícil porque é 

diferente, nós não temos laboratório, nós não temos livros, então, nós não temos 

ferramentas que são essenciais pra que ele entenda melhor a física. Faz muita falta um 

laboratório! Tanto é que nesse módulo passado, eu levei eles pra Belém. E lá em 

Belém, eu tenho um professor que ele é coordenador de um projeto que dá oficinas de 

todos os tópicos da física: da mecânica, da ótica, da eletricidade, do magnetismo… 

Eles ficaram maravilhados! Eles viram o que era física! Eles sentiram prazer. Aí a 

conceção deles, mudou a partir daí. Eu vi a superação deles. De cada módulo eles iam 

melhorando! Isso era pedra, essa pedra foi sendo lapidada. Pra ti ver a falta que faz um 

laboratório pra eles. (CL/F). 

 

Os desafios, de acordo com a CL/F, foram superados e a teoria ganhou, assim, mais 

sentido a partir da prática.    

Na perspetiva da CL/I, é difícil aliar a teoria à prática, apesar das tentativas dos 

formadores. Tal deve-se ao facto das infraestruturas não serem satisfatórias.  

Uma coisa que eu acredito é que tem que se insistir em laboratórios. Precisamos 

montar e desmontar um computador, a gente precisa mostrar para o aluno como é que 

faz o tabelamento de uma rede, e aí quando a gente vai fazer um curso que a gente não 

tem o laboratório, não tem aquele arcabouço, isso é ruim. (CL
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7.3.4.3. Professores Formadores 

Dos 24 professores formadores, apenas 4 afirmaram não ser possível aliar a teoria à prática 

nos cursos do PARFOR. A justificação apresentada foi o pouco tempo disponível para as 

disciplinas e a ausência de infraestruturas necessárias, como laboratórios e bibliotecas.  

Os formadores que defendem que há uma ligação entre teoria e prática, explicam-na a 

partir da relação que fazem dos temas estudados na teoria com a componente prática, em 

geral, levada a cabo em laboratório, como revela este formador: 

Eu sempre procuro dar aulas em laboratórios. Normalmente eu tenho cuidado de 

quando monto o planejamento de aula, traçar uma parte teórica e uma parte prática e 

como a maioria ela sempre tem como ferramentas os softs de computadores, né? Eu 

sempre procuro passar sempre uma teoria, que é uma base e logo em seguida começar 

a praticar. (PF/IP III). 

 

Outros formadores, ao falar em prática e teoria, esclarecem que ambas acontecem 

quando é possível valorizar a realidade quotidiana do formando e o que se estuda em sala de 

aula: 

A relação teoria e prática ela é bem definida e ela é bem detalhada. Na instituição, 

mesmo não tendo aulas, mas eles estão desenvolvendo atividades práticas nas escolas 

onde eles atuam ou em outras instâncias para uma boa formação, porque não tem 

como a gente separar uma coisa da outra. (PF/PVI). 

De referir, o caso de um formador que, apesar de admitir que tenta aliar a prática à 

teoria, vê a associação de estas duas componentes com muita apreensão devido à prática 

pedagógica de outros colegas: 

Vejo com muita preocupação. Porque geralmente a gente percebe que os professores 

estão muito preocupados com a teoria e não com a prática com esses alunos. Então, é 

necessário que se trabalhe realmente essa prática, já que é um curso de licenciatura, 

principalmente. Eles devem então, melhorar a prática. A gente vê com muita 

preocupação isso. (PF/F IV). 

 

Alguns formadores relataram que o trabalho de campo constitui uma forma de 

relacionar melhor a teoria à prática: “Através de seminários, de visitas institucionais, de 

pesquisas de campo. Dessa forma, a gente conseguia vivenciar a prática das teorias 

estudadas em sala de aula.” (PF/IT VII).  
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Como se pode constatar, os formadores encontraram formas diversificadas de aliar, 

com êxito, o saber e o saber fazer, ambos conducentes a um mesmo fim: ampliar os 

horizontes e a qualificação da formação docente.  

 

7.3.4.4. Formandos que permaneceram na formação 

Quando inquiridos a respeito da relação teoria-prática durante as aulas, 30 dos formandos que 

permaneceram na formação afirmaram que esta acontece de forma satisfatória, 10 acreditam 

que a relação teoria-prática é relativa porque só aconteceu em algumas aulas e 2 afirmaram 

não terem conseguido identificar essa ligação durante o processo de ensino. 

O aspeto mais referido pelos que acreditam que houve uma relação adequada entre a 

teoria e a prática foi a possibilidade de aplicação prática dos conteúdos nas comunidades onde 

vivem os formandos do PARFOR.  

 

A maioria das coisas que os professores falam, principalmente matérias pedagógicas, 

tem muita relação com o que a gente dá em sala de aula. A maioria deles ajuda muito 

e depois disso eu voltei por um ano [para a sala de aula] e a gente já percebe a 

mudança que é capaz de fazer. (FP/B III). 

 

Para outros formandos, a articulação teoria-prática pode ocorrer a partir da realização 

de atividades fora do contexto da sala de aula: 

Ah, eu não esqueço do dia que nós saímos da sala de aula que foi pesquisa de campo, 

fomos ver quais as espécies que tinham na região aqui, fomos até a lagoa, perto do 

rio... Ah, esse momento ficou marcado. (FP/B IV). 

 

Sempre que é possível diversificar a prática, os formandos corresponder melhor às 

propostas de ensino. 

Os formandos que reconhecem a correspondência entre teoria e prática ressaltaram, 

ainda, a valorização do quotidiano do formando, isto é, a sua realidade local.   

Para os que expressaram a opinião de que há pouca relação entre prática e teoria, tal 

deve-se ao desequilíbrio notório entre as duas componentes (muita teoria e pouca prática), o 

que, na visão desses formandos, não ajuda à valorização das suas realidades. “Alguns 

conteúdos se relacionam com situações do dia-a-dia sim, outros não porque alguns fogem da 

nossa realidade que a gente vive na escola.” (FP/IT IX). 

Alguns formandos sugeriram a realização de mais atividades práticas, pois entendem 

que é praticando que se aprende. 
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7.3.4.5. Formandos que abandonaram a formação 

Entre os formandos que abandonaram a formação, 2 não se pronunciaram sobre a questão da 

articulação teoria-prática por não terem frequentado as aulas e 4 declararam que essa 

articulação não existiu.  

Olha, na época em que nós saímos mesmo, os conteúdos, talvez tenha sido até isso 

que me levou a desistir ainda. Assim, deixar o curso, abandonar. Porque eu imaginava 

que eu fosse pra lá ver coisas assim mais práticas, sabe? Eu tava cansada de passar 

onze anos sentada numa cadeira. A gente trabalha, estuda um período e aí não tem 

como. A gente imaginava que fosse alguma coisa bem mais prática, então, em relação 

ao conteúdo em si, era só teoria mesmo, só teoria, então não tinha nada a ver. (FA/IT 

VII). 

 

Como se verifica pelo depoimento, em termos metodológicos, é importante o 

equilíbrio na articulação teoria - prática, pois o excesso de uma pode prejudicar a outra e, em 

última análise, a própria aprendizagem. 

Os restantes formandos destacaram o esforço dos formadores em ajudá-los, adaptando, 

na medida do possível, o conhecimento teórico às suas realidades. 

  

7.3.5. A construção da interação no processo de aprendizagem 

7.3.5.1. Professores Formadores 

Apenas 2 dos 24 professores formadores afirmaram que não houve interação no processo de 

aprendizagem devido ao facto de grande parte dos alunos não terem acesso à internet, às 

grandes distâncias que têm de percorrer e à falta de participação ativa durante as aulas. Para 

os restantes 22, não só essa interação existe como foi significativa. 

Eu acredito que pela resposta que eu tive dos alunos, que essa construção, ela foi 

bastante significativa em termos de confiança, à medida que vai-se construindo o 

tempo que se passa com eles, à medida que dúvidas vão sendo levantadas e tiradas, 

enfim, nessa relação, a confiança vai aumentando e, portanto, a própria aprendizagem 

se torna mais intensa. (PF/B II).  

 

Na opinião destes formadores, a interação ocorreu, principalmente, através do diálogo, 

da adaptação das necessidades do momento e da afetividade, tendo alguns afirmado a 

importância do formador ter a amizade dos formandos, de se colocar no lugar de aprendiz e 
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de uns e outros demonstrarem respeito mútuo. “Eu sempre procuro ser professor e amigo do 

aluno.” (PF/F II). 

A minha interação com os meus alunos, eu sempre procuro nos primeiros contatos 

demonstrar uma certa forma pra que o contrato didático seja humanizado. Eu 

manifesto afeto, amizade, procuro sempre abrir espaços par cultivar solidariedade, o 

humor, eu uso sempre o humor para temperar estas relações entre professor e aluno. 

(PF/F V). 

 

Alguns professores formadores fizeram questão de ressaltar que, em alguns casos, para 

haver interação, é necessário que o professor desça do seu pedestal e demonstre que pode 

dispor-se a ser um aprendiz: 

Primeiro eu me coloco como um aprendiz também que sou. Porque eu vejo assim: 

muitos obstáculos na relação professor-aluno. Sempre o professor se coloca como uma 

autoridade absoluta naquela área de conhecimento, então, eu sempre me coloco como 

um aprendiz também. Talvez um aprendiz que estudou um pouquinho mais, tendo 

outras leituras e outras vivências, mas é assim que eu construo uma boa relação com 

meus amigos quando eu estou em atuação. (PF/IP VI). 

 

Pode concluir-se que, para os formadores entrevistados, em toda a construção 

interativa, deve haver respeito e abertura para o diálogo, pois sem uma relação dialógica, o 

ensino fica comprometido. 

   

7.3.5.2. Formandos que permaneceram na formação 

Dos 42 entrevistados, 2 consideram a interação na sala de aula razoável e os restantes 40 

excelente, por ter permitido uma aproximação maior entre aluno e professor. “Olha, foi muito 

bacana. Nós temos muitos colegas que ficaram amigos mesmo dos professores e durante o 

curso eles estão sempre disponíveis.” (FP/BP I). 

 
Pra mim tem sido da melhor forma possível porque sempre que os professores vêm, 

eles procuram usar a metodologia, não que seja mais fácil, que os alunos não sejam 

capazes de aprender por outros meios, como teve professor que falou: “eu vou mudar 

a metodologia que eu costumo usar” e eu até gostei disso porque eu acho isso muito 

bom. Então, a maioria dos professores quando eles vêm, eles valorizam a relação entre 

professor e aluno. (FP/BP III). 

 

Vários formandos referiram a estratégia de adaptação à realidade que foi seguida para 

valorizar o relacionamento em sala de aula. O esforço de dinamizar as aulas, a existência de 
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uma boa comunicação entre formando e formador, a compreensão, o companheirismo, a troca 

de experiências, a solidariedade, o incentivo, a paciência e competência para orientar a turma, 

foram outros aspetos destacados pelos entrevistados. Apesar desta avaliação bastante positiva, 

os formandos têm consciência de que há fatores que podem melhorar a relação no processo de 

ensino-aprendizagem, pois alguns, e de que nem todos os formadores criaram esta empatia 

com os formandos. 

Nós tivemos professores que nós buscamos e colocamos na nossa família por ser um 

profissional que se coloca no nosso lugar, ele vê a dificuldade que nós temos, ele vê as 

necessidades que nós precisamos, que nós buscamos e acaba interagindo de uma 

forma melhor, mas já tem aquele profissional que vem simplesmente cumprir o seu 

oficio, cumprir seu dever, ele não busca conhecer o aluno, a realidade do município, 

ele não busca nada. Ele veio com aquela missão de transmitir o conhecimento, então 

ele acha que aquilo ali é mero oficio. (FP/FP II). 

 

O vínculo afetivo que se estabeleceu durante o processo de ensino revela que houve 

uma interação satisfatória durante a aprendizagem, o que é importante na autoavaliação que 

tanto formador como formando podem fazer. 

 

7.3.5.3. Formandos que abandonaram a formação 

Dos formandos que abandonaram, 2 não expuseram as suas opiniões sobre a interação em sala 

por praticamente não terem frequentado as aulas, 2 classificaram-na como má, 9 como boa e 6 

como excelente. 

Os professores eram especialistas mesmo. Eram professores doutores a maioria deles, 

então, era muito boa as aulas. Nesse sentido da discussão ali em sala de aula, 

argumentação. Só que eu percebi que os alunos não tinham conhecimento nenhum do 

que o professor estava falando ali. Era como se a linguagem do professor tivesse 

muito longe deles. Eu não tive dificuldade porque a minha história educacional é uma 

história que eu fiquei dezassete anos dentro de universidade. Pra mim era muito bom 

tá ouvindo aqueles professores. (FA/BP II). 

 

A maioria considerou, assim, que, na generalidade, houve interação e que quando isso 

não se verificou pode ter sido consequência da linguagem utilizada. Este é, certamente, um 

fator que precisa de ser reavaliado. De resto, o choque cultural/ linguístico é apontado desde 

há muito como um dos fatores de insucesso escolar (Bourdieu e Passeron, 1975). 

É importante destacar que, mesmo tendo abandonado os seus cursos, os formandos 

não apontaram a interação entre si e os formadores como motivo para o abandono; pelo 



CAPÍTULO 8 – VISÕES CRUZADAS 

 

198 
 

contrário, asseguraram que as aulas eram dialogadas e que os formadores tentavam ajudar, na 

medida do possível. “Excelente! As nossas reivindicações quando nós víamos algo errado, 

chamávamos o professor e pronto! Nós tínhamos o diálogo direto, sem intermediários.” 

(FA/IT VIII).  

Entre os formandos que afirmaram que a interação entre formador e formando não 

existiu, os motivos divergem, tendo sido invocada a natureza pouco interessante das aulas, 

por exemplo: “Era simplesmente, o professor chega, fala, o aluno recebe, explica o 

trabalho... Seco, seco, seco... Não dá. Leva ao desânimo. É muito ruim.” (FA/FP I).  

Pode-se concluir, portanto, que, de maneira geral, houve uma preocupação do 

formador em interagir com o formando, o que certamente contribuiu para a aprendizagem. 

 

7.3.6. A avaliação dos Formandos no PARFOR na conceção dos Professores Formadores 

Os Professores Formadores demonstraram que o processo avaliativo dos formandos no 

PARFOR obedeceu a uma avaliação qualitativa. Todos reafirmaram terem procurado 

valorizar o quotidiano dos formandos e o conhecimento prévio destes, expressando a opinião 

que a avaliação é um dos momentos mais importantes para se analisar se teoria e prática se 

articulam e em consonância, tendo havido, inclusivamente, uma preocupação com o que os 

formandos poderiam, futuramente, ensinar nas comunidades onde exercem atividade docente, 

como relata este formador: “Tento relacionar teoria e prática, gosto de levar material e 

sugerir aulas que poderiam eles ter como sugestões adaptadas aos seus alunos lá onde 

trabalham.” (PF/BP II). 

Um formador que salientou que nem sempre é possível avaliar os formandos do 

PARFOR do mesmo modo que se avalia os formandos do ensino regular, na medida em que, 

no PARFOR, o tempo afetado é menor: “Eu faço seminários, não passo prova, lá a avaliação 

é bem diferente da avaliação que eu faço em um curso regular, lá eu adequo à realidade.” 

(PF/BP I). 

A par dos seminários, da produção de textos, das provas, debates, oficinas, pesquisas 

de campo e trabalhos de grupo, a autoavaliação foi outro dos procedimentos avaliativos 

utilizados por alguns formadores, em virtude de constituir um meio de o formando refletir 

sobre a própria aprendizagem: “Eu faço uma autoavaliação com os alunos – nessa eu deixo 

ele se dá nota. Mas ele tem que falar seus pontos positivos e negativos na disciplina.” (PF/IT 

IV).  
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Eu gostei muito do processo de autoavaliação, já apliquei, inclusive, a autoavaliação 

em escola particular com alunos do ensino médio e eles sentem dificuldade de se 

autoavaliar. E isso é bom porque eles não são cínicos. Gostei de um que faltou 

bastante e ele se deu a nota básica – que era 7,0. Eles foram honestos. Isso é 

importante porque exercita a autorreflexão. (PF/IT V). 

 

A autoavaliação torna-se um instrumento pedagógico significativo porque a 

responsabilidade em avaliar não recai apenas no professor, mas no próprio aluno. É um 

momento de reconhecimento do que poderia melhorar, como e porquê. 

 

7.3.7. Visão prévia dos Professores Formadores sobre os Formandos 

Na relação professor-aluno, um dos fatores que pode contribuir para melhorar o ambiente de 

estudos, e permite avaliar a eficácia das técnicas utilizadas, é o conhecimento prévio do 

formando, do que pensa e ambiciona relativamente ao curso em que está matriculado. Por 

isso, sentiu-se a necessidade, nesta investigação, de inquirir os formadores acerca deste 

aspeto. 

Dos 24 entrevistados, 4 formadores afirmaram não procurar conhecer os seus 

formandos antes do início das aulas e 20 declararam conhecê-los 

Relativamente aos primeiros, as razões prendem-se com a natureza das suas 

disciplinas: “Porque a minha área é muito técnica” (PF/BP I); ou com o normal 

funcionamento do processo ensino-aprendizagem: “Porque conheço no decorrer das aulas”. 

(PF/IP III). 

Para os que procuram conhecer os seus formandos, esse conhecimento resulta da 

análise do perfil da turma, das conversas que acontecem desde a primeira aula, na tentativa de 

descobrir aptidões ou fazer o nivelamento da turma, e, sobretudo, da avaliação diagnóstica, 

com recurso a atividades dinâmicas de apresentação. 

Uma formadora destacou que a sua estratégia é o mapa da vida: 

O mapa da vida é assim: a gente pega um papel, pode ser uma cartolina grande e pode 

ser uma folha de A4 normal, e aí a pessoa escreve: quem eu fui, quem eu sou e quem 

eu quero ser. Ou seja, onde estou, por onde eu passei e onde eu quero chegar. Aí eu 

levo revista, jornal, aí eles podem colocar letra de música, fica a critério. Aí eles têm 

uma hora pra produzir o mapa da vida. Aí a gente faz um círculo de comunicação, 

onde a gente passa o mapa da vida de cada um, a gente troca um com o outro. Então, 

quem apresenta a tua vida é outro colega. (PF/BP IV). 
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Os formadores consideram importante conhecer a realidade dos formandos para 

poderem aferir se o planeamento deve ser revisto, o que, em alguns casos, pode ser 

necessário, como se percebe pelo seguinte depoimento: “tive que mudar todo o meu 

planeamento” (PF/FP III); “A gente faz um planeamento, mas no decorrer das aulas, quando 

se conhece, vai se adaptando.” (PF/IT VII). 

Cada passo dado rumo à aprendizagem, deve trilhar o caminho da descoberta, 

procurando-se saber quem é o formando, ao que veio, que cultura possui ao iniciar a sua 

trajetória em busca de um ensino público e de qualidade.  

 

7.3.8. Reflexões sobre o PARFOR e os seus efeitos 

Neste ponto são apresentadas as mudanças que têm ocorrido e as que poderão vir a ocorrer 

devido à implantação do PARFOR, no Estado do PARÁ, em especial, na região contemplada 

nesta investigação, e o seu contributo para a formação docente.  

  

7.3.8.1. Sobre a implantação do PARFOR 

7.3.8.1.1. Coordenação Geral (CG) 

Para a CG, após a implantação do PARFOR, já é possível perceber mudanças significativas 

no cenário educacional paraense, fruto de uma constante reflexão. Essa reflexão tem incidido: 

“Sobre os alunos, se estão aprendendo, sobre os professores, se estão satisfeitos, sobre as 

coordenações” (CG), não obstante algumas limitações: “aqui a minha equipe é pequena para 

tanto trabalho e não posso fazer muito.” (CG). 

Percebe-se que há todo o interesse em promover um ensino de qualidade, mas que isso 

não depende, apenas, do Coordenador Geral. A colaboração de todos torna-se necessária, 

faltando, por vezes, os recursos humanos. 

Na perspetiva da CG, as mudanças começam a ser percetíveis: 

Hoje a gente já começa a ouvir alguns relatos das redes municipais. Os relatos que a 

gente tem ouvido deles hoje, já indicam algumas mudanças significativas na prática da 

escola, na prática docente, no IDEB de algumas escolas e do município como um 

todo. São pontos bem positivos que nos mostram que atacar a formação de professor é 

uma necessidade e é uma dívida que nós temos porque esses professores todos do 

PARFOR são professores contratados, professores concursados, professores que já 

atuam. (CG). 
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O contributo do PARFOR para as comunidades onde os formandos atuam é, segundo 

a CG, significativo, pois a formação oferecida é apenas uma forma do governo saldar uma 

dívida com quem, em algum momento da vida, não teve a oportunidade de se formar, embora 

exercesse já a atividade docente. Muitos dos professores que estudam no PARFOR levam já 

vários anos de docência sem formação.  

Nós temos alunos do PARFOR, vinte anos, vinte e cinco anos, professor que tá na 

beira da aposentadoria e não tem graduação. A vida toda atuou na educação infantil, 

ensino fundamental, geralmente sem essa qualificação, então não é de se estranhar que 

a gente tenha indicadores tão péssimos de educação, principalmente no nosso Estado, 

nós temos os piores indicadores educacionais do Brasil em quase todas as áreas! 

 

Como se pode verificar, na ótica da CG, uma das razões por que, no Estado do Pará, 

os índices, no que se refere ao ensino, são calamitosos é a falta de formação dos professores. 

Reitera- se, assim, a importância da formação no âmbito educacional, pois “o interesse 

revelado em frequentar ações de formação, situa-se essencialmente na procura de soluções 

para as dificuldades encontradas no contexto de sala de aula.” (Formosinho et al, 2014, p.53).     

Embora o Estado do Pará esteja a oferecer a licenciatura aos professores que não a 

têm, ou aos que querem obter uma segunda licenciatura, a CG entende que:  

O nosso indicador de formação de professores é péssimo, e um dos piores dos Brasil, e 

é aqui onde tá a maior demanda. Agora, se a região Norte é ruim, geralmente em 

relação ao restante do País, no Pará ainda é pior do que os indicadores da região Norte 

como um todo, então, a gente tem uma desfasagem de formação de professores 

altíssima. 

 

De onde se conclui que a formação é indispensável, porque continua a haver centenas 

de professores ainda à espera de uma oportunidade.  

 

7.3.8.1.2. Coordenação de Área (CA) 

Analisando o PARFOR, a CA entende que apesar das mudanças visíveis que ocorreram após 

a sua implantação, ainda é preciso ampliar o número de vagas para que todos os que precisam 

possam ter a oportunidade de se licenciar: “Ainda há muita demanda. No curso de 

Pedagogia, por exemplo, tem demandas em todas as prefeituras de professores que 

trabalham com alunos na educação infantil do 1º ao 5º ano que precisam de formação.” 

(CA). 
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A CA alerta para o facto de algumas pessoas se aterem aos aspetos negativos, 

esquecendo as muitas ações positivas que ocorreram em resultado do PARFOR: “nós tivemos 

muitos alunos que fizeram o programa e que já foram aprovados em concursos públicos. 

Então, tá dando resultado.” (CA). 

São conhecidas as vantagens d e uma formação superior e isso é, certamente, o que os 

formandos almejam durante a sua trajetória escolar. 

 

7.3.8.1.3. Coordenações de Curso 

A CL/B acredita que o PARFOR constituiu uma oportunidade de os professores (formandos) 

melhorarem as suas práticas, e que, com o tempo, outras mudanças, podem ocorrer. 

Digamos que daqueles professores que se formaram, cinco voltem para sua escola e 

melhorem seu ensino com aquilo que aprendeu com a gente, então aqueles alunos 

deles já terão uma melhora no ensino, vai refletir daqui a alguns anos pra frente, quem 

sabe aquele aluno lá de Pacajá um dia consiga vim fazer uma faculdade aqui porque 

foi incentivado por um professor que participou do programa. (CL/B). 

 

A reflexão levantada pela CL/B deixa claro que o benefício da formação não será 

apenas para o formando, mas estende-se a outros indivíduos que também precisam de 

formação pública e de qualidade, reiterando a importância do programa.    

A CL/F acredita que o PARFOR é um plano de formação que poderá trazer mudanças 

significativas dentro do contexto do formando e beneficiar toda a comunidade, contribuindo 

para a qualificação dos seus professores. 

O professor está fazendo a formação, buscando a melhoria e isso significa que eles vão 

dar aulas no nível mais elevado. Eu creio que o objetivo seja suprir as necessidades do 

município e eu espero que aconteça isso. Muitos ainda não são concursados. Eu espero 

que eles prestem concursos e mudem a realidade da sociedade em que eles vivem. 

(CL/F). 

 

O PARFOR, para muitos dos formandos, representa uma alternativa de mudança, quer 

na escola, quer na vida dos que conseguirem chegar à reta final.  

De acordo com a CL/I, neste momento, “Ainda não dá para ver mudanças. Está muito 

cedo!” (CL/I). O facto de a atual coordenadora não ter assumido a coordenação desde o início 

do curso (na época da entrevista tinha assumido o cargo há pouco tempo), explica a contensão 

da sua resposta, pois é difícil avaliar um processo quando não se tomou parte dele desde o 

início.  
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7.3.8.1.4. Professores Formadores 

Ao refletir sobre o PARFOR, os professores destacaram o quão significativo tem sido o plano 

de formação para facultar a qualificação necessária aos docentes no interior do Estado do 

Pará: 

Eu percebo uma mudança significativa em relação à autoestima dos professores 

[formandos]. A evolução deles em autoestima, metodologia em sala de aula e a forma 

de eles verem a educação lá no interior, eu acho que melhorou sim. (PF/BP IV).  

 

Apesar de apontarem os aspetos positivos do plano, alguns formadores fizeram 

questão de salientar que o PARFOR representa apenas um fator de mudança na vida dos 

formandos, e que o caminho que deve ser feito para dar continuidade à formação ainda é 

longo. 

São várias variáveis, essa única variável que seria a atuação de professores formados 

no PARFOR, seria só uma variável. Ela por si só não muda a educação. Depende, por 

exemplo, do poder público local, estadual, federal. Só que esse período que eles 

passaram no PARFOR, recebendo uma formação, com certeza é bem melhor do que a 

situação em que eles estavam de professores leigos. Então, o PARFOR com certeza, 

não foi em vão e a mudança pode ser vista, sim.  (PF/BP V). 

 

Os formadores destacaram que uma das grandes contribuições do PARFOR consiste 

em despertar nos formandos o interesse em continuarem o seu percurso educativo e 

ampliarem o conhecimento, melhorando a qualidade das suas aulas nas localidades onde 

trabalham: 

Assim: eu observo uma evolução significativa naqueles docentes que começam o 

curso e finalizam o curso. Por exemplo, lá em Pacajá as turmas que eu presenciei, fiz 

parte da banca. As que eu orientei também, a evolução do conhecimento, do perfil 

profissional, é visível. (PF/IP II). 

 

A distância que separa muitos formandos dos locais onde estão as universidades 

também foi referida por um formador, que fez uma chamada de atenção para o facto que, se 

não fosse o PARFOR, dificilmente os formandos fariam uma licenciatura noutras condições. 

E, apesar das dificuldades de aprendizagem, estes cursos representam um bom começo para 

quem não tinha formação: 

É uma ideia válida, importante, pra capacitar profissionais que muitas vezes estão 

parados há muito tempo, não tiveram oportunidade. Claro que tem a necessidade de 

outros programas, capacitações, mas a nossa região ela é difícil devido a questões 

geográficas. Ir às comunidades, não é fácil. E a gente percebe, também que esses 
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profissionais têm dificuldade em relação ao manejo com as tecnologias, parece-me 

que ela não é muito familiar a esses profissionais. (PF/IP VII). 

 

 Para muitos formadores, a formação foi importante pela oportunidade de proporcionar 

aos formandos uma mudança em termos de posicionamento, discurso oral e escrito, ampliação 

da visão sobre o que a formação representa e qual o seu papel, além de dar cumprimento ao 

que está consignado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB sobre a 

formação necessária a quem está em sala de aula.  

 

7.3.8.1.5. Formandos que permaneceram na formação 

Quando questionados a respeito do contributo do PARFOR para o processo de formação 

docente, os formandos que permaneceram na formação, responderam que o programa 

contribui para a sua formação pessoal e profissional, com exceção de um formando que não 

conseguiu ver evolução na sua prática profissional. Na sua opinião, a mudança observada no 

âmbito pessoal, que lhe permitiu uma reflexão sobre a formação, não foi acompanhada por 

uma mudança na esfera profissional, na medida em que se está a preparar numa área na qual 

não atua, atuando numa outra para a qual não tem preparação:    “Porque eu tô atuando numa 

área diferente. Eu tô trabalhando em turma de criança em sala de aula – alfabetização e a 

gente não usa computador. Têm computadores, mas não há cadeiras.”. (FP/IT VI). 

Outro aspeto que ressalta das respostas de vários formandos foi a valorização 

resultante da formação sob os mais diversos aspetos: 

Se a gente não conseguisse uma formação, nós iríamos levar uma vida de trabalho 

naquela mesma rotina: livro, quadro, livro, quadro – o que não atrai e essa formação 

está abrindo um leque de diferentes maneiras de se trabalhar, mostrar os recursos que 

estão aí a nossa disposição. Aí essa formação está contribuindo bastante pra esse 

processo.  (FP/IT III). 

 

O reflexo positivo da formação recebida no PARFOR é notório na prática docente dos 

formandos nas comunidades onde trabalham, e a forma como explicam a mudança na 

metodologia em sala de aula demonstra o quanto o PARFOR foi favorável a quem já tinha a 

prática, mas precisava da formação. 

Principalmente na formação profissional porque a gente muda conceitos, a gente 

acaba aprendendo, o modo como se deve tratar o aluno, a forma que você passa o seu 

conhecimento. Tudo isso no meu modo de ver, desde que eu comecei a estudar no 
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PARFOR, eu mudei meu sistema de dar aula. Quando você vem pra cá, você aprende 

a conviver com outras pessoas... Você sai ali daquela zona de conforto. (FP/B II). 

 

Durante as entrevistas, foi percetível que os laços de amizade e os vínculos afetivos 

entre formador e formando representaram um fator de consolidação dos resultados das 

disciplinas, como afirma um formando: 

Tem contribuído com certeza tanto para o profissional quanto para o pessoal. A partir 

do momento que você ganha conhecimento, você está se preparando para o 

profissional e esse conhecimento não sendo só profissional, sendo um conhecimento 

de cultura, sendo um conhecimento de convívio, porque nós estamos aí três anos 

convivendo com uma turma que até então, alguns eram desconhecidos para a gente, 

então, a gente passa a trazê-los para a nossa família, para o nosso meio. Cria-se um 

ramo de amizade, de conhecimento e por mais que a gente esteja estudando, nunca 

deixamos de trocar ideias, informações. (FP/F II). 

 

Os formandos que valorizaram a formação recebida destacaram que o “olhar humano” 

e a metodologia utilizada pelos professores formadores foram fundamentais no processo de 

aprendizagem. Os depoimentos foram no sentido de que, quando há compromisso durante a 

formação, esta pode servir de exemplo a que os formandos também o façam nas suas salas de 

aulas no exercício da sua atividade docente. 

A minha relação com os alunos mudou muito porque eu tenho um conhecimento 

maior das situações, de tudo o que a gente vivencia, e também na questão do 

aprendizado. É mais fácil agora transmitir o conhecimento para o aluno do que antes. 

A gente tinha o conhecimento, mas não igual a gente tem agora. Até o cuidado de tá 

observando o relacionamento com o aluno, tudo isso a gente aprendeu aqui nas aulas 

pedagógicas. (FP/IT XVII). 

 

Pode concluir-se, portanto, que o PARFOR trouxe mudanças a quem considerava a 

sua prática desatualizada ou necessitava de ampliá-la, ou ainda a quem queria atualizar-se. 

Como foi possível observar pelas declarações dos entrevistados, a formação cumpriu o seu 

papel e atingiu os objetivos a que se propôs. 

 

7.3.8.1.6. Formandos que abandonaram a formação 

Questionados sobre se o PARFOR tinha contribuído para a sua vida pessoal e profissional, 

não obstante terem abandonado a formação, do total de 19 entrevistados, 1 não soube 

responder, 3 responderam que não, por terem permanecido pouco tempo ou por não terem 
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frequentado as aulas e os restantes 15 expressaram a opinião de que a formação significou 

muito para todos, e de que é importante melhorar a prática docente e a qualidade do ensino. 

Pra mim se eu tivesse feito esse curso, seria vantagem, né? Porque eu teria cumprido a 

carga horária, mas apesar de eu ter visto só um pouco, foi bom, se eu tivesse 

continuado, iria me destacar melhor pra trabalhar com Biologia na sala de aula. A 

gente estuda, mas a gente aprende e repassa. O que eu sei não vai ficar dentro de mim. 

Eu vou contribuir. Cada vez que eu aprendo, eu quero contribuir. (FA/BP I). 

Não só a mim, mas a todos os educadores do município. O PARFOR tem sido um 

parceirão na formação desses professores. A educação do município melhorou muito 

depois que foi instalado o PARFOR aqui na cidade. (FA/IP II). 

 

Os formandos declararam que a formação os ajudou a compreenderem melhor os seus 

alunos: “consegui entender melhor hoje o comportamento dos meus alunos e agir diferente 

na sala de aula em relação a algumas questões, como quando o aluno começa questionar 

sobre o ensino, sobre a escola, hoje sei que devo aconselhar, mas instigá-lo também a ser 

crítico.” (FA/IP III). 

 

7.3.8.2. Projeto político-pedagógico do PARFOR no Pará 

7.3.8.2.1. Coordenação Geral (CG) 

Sobre o projeto político-pedagógico dos cursos, a CG deixou claro que não existe um projeto 

único para todo o Estado, cabendo a cada instituição elaborar o seu. A CG referiu que há 

instituições, por exemplo, que, ao elaborarem o seu projeto, se preocuparam em valorizar as 

realidades dos vários interiores, muito diversas entre si, ao contrário de outras, onde não 

houve essa preocupação. É o caso da instituição estudada, que precisa de adaptar o projeto às 

realidades encontradas, como aconteceu com uma localidade, onde todos os participantes são 

indígenas, e não há sequer uma disciplina relacionada com a cultura, a língua ou as origens 

destes formandos. 

Nós temos uma turma de Pedagogia indígena aqui, mas não temos nenhuma disciplina 

que trate dessa questão indígena aqui e ela é completamente indígena – que é uma 

turma de Jacareacanga. Eles lamentam, eles reclamam e por que nós não fizemos? 

Porque nós não tínhamos como fazer, mas agora que nós estamos conhecendo melhor 

o curso, estamos concluindo turmas e por isso que eu acho que é um momento de 

amadurecimento. (CG). 
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A necessidade de dar resposta a questões que não tinham sido previstas, obrigou à 

reestruturação do Projeto Pedagógico dos cursos do PARFOR, o que constitui um dos 

próximos objetivos da CG, após a formação das primeiras turmas. 

A CG destacou a necessidade de haver uma política permanente de formação de 

professores. Uma política que não dependa dos programas e projetos: 

Enquanto programa, nós vivemos essa instabilidade, melhor seria uma política 

permanente de formação de professores e nós não temos, assim como uma política 

permanente de formação profissional, nós não temos, aí vem o PRONATEC, vem 

PARFOR... (CG). 

 

Deste modo, impõe-se estabelecer mudanças, não apenas no projeto político-

pedagógico, mas em toda a estrutura da formação que é oferecida. 

 

7.3.8.2.2. Coordenação de Área (CA) 

Para a Coordenação de Área, o projeto político-pedagógico de cada curso contempla a 

realidade vivida, mas é sempre possível mudar os objetivos, incluir a participação de outros 

órgãos, e melhorar a estrutura organizacional dos cursos, como se percebe pelo depoimento a 

seguir: 

Claro que como qualquer realidade que cabe alguma adaptação, tem algumas 

situações que têm sim que ser adequadas, mas tá dentro do que é a realidade desses 

alunos sim. Ele prevê a adequação à região. Agora esta estrutura mesmo que não deixa 

ele alcançar todos os objetivos propostos. Eles são diversificados. Não deveria ser 

assim. O pessoal tem que pensar nos objetivos quando promovem um curso: 

adaptação, compromisso por parte do gestor municipal, do próprio governo federal. 

(CA). 

 

 

7.3.8.2.3. Coordenações Locais de Curso 

A CL/B admite que a inexistência de um projeto político-pedagógico do curso consolidado, 

pois este terá ainda de ser alterado e aprovado pelo Ministério da Educação.  

Sinceramente a gente nem tem o PPP, parece que ele ainda está em construção, nós 

temos um lá que não é o definitivo, então, não dá nem pra gente saber e dizer se está 

ou não. Tanto que o PPP ainda não está nem aprovado pelo MEC. (CL/B). 

 

 A CL/F, por sua vez, não se dispôs a falar a respeito do projeto político-pedagógico, 

pois, na sua opinião, só é possível afirmar se o projeto alcançou ou não o seu objetivo a partir 
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do momento em que as primeiras turmas se formarem: “Eu não tenho referência de turmas 

que já se formaram, se estão tendo retorno do que deveriam ter, mas eu espero que tenha.” 

(CL/F). 

Quanto à CL/I, deixou claro que o projeto político-pedagógico do curso tem apontado 

caminhos que diferem dos planos previstos. Um exemplo é a questão da classificação do 

aluno: 

Sabe uma coisa que eu vejo na questão da média para a aprovação do aluno, por 

exemplo, são muitas coisas, mas a média é 7. É muito alta. Há alunos que já pararam 

há 20 anos de estudar e estão estudando agora. (CL/I) 

 

Percebe-se das declarações da CL/I que não considera que o projeto do curso seja um 

espelho da realidade em que vive o formando. 

Outras adaptações ao projeto do curso foram sugeridas pela CL/I, como o planeamento 

da estrutura oferecida aos formandos: 

 

Olha, tem lugar onde o curso acontece que é imprescindível o uso da internet, só que 

não tem no local, como em Pacajá, por exemplo. É incoerente. Os alunos não têm 

computador, a energia não chega no local. Como é que se faz um plano desse? (CL/I). 

 

A crítica apontada pela CL/I é legítima e compreensível, pois é difícil, tanto para 

quem aprende como para quem ensina, funcionar com uma proposta de curso que não pode 

ser executada com eficácia. 

 

7.3.8.2.4. Professores Formadores 

Dos 24 professores formadores entrevistados, 13alegaram que não conhecem o projeto 

político-pedagógico dos cursos onde lecionam, 2 consideram que este tem sido cumprido de 

forma coerente e 1 refere que não tem sido totalmente cumprido. Os restantes 8 são de 

opinião que os projetos dos cursos dão resposta a algumas necessidades, necessitando, porém 

de melhorar em alguns aspetos: 

Ele tem sido cumprido sim, só que poderia ser melhor, por exemplo, a estrutura da 

escola eu achei péssima. Eu sempre coloquei no meu relatório. As salas não têm 

ventilador, são os alunos que levam ventilador pra sala e a nossa região é 

extremamente quente. (PF/FP II). 

Ele foi cumprido, agora, precisa rever esse projeto porque ele acaba sendo feito no 

gabinete, sem o debate com os alunos. O certo seria saber que saberes os alunos 
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querem pra determinados cursos. Têm cursos que dá pra gente inserir coisas que, de 

fato, os professores precisam. O projeto se distancia muito da realidade. Até a 

bibliografia às vezes é ultrapassada. (PF/IT V). 

 

As considerações dos formadores são bastante pertinentes, pois, para que um curso 

alcance os seus objetivos, é preciso reconhecer o que se pode melhorar, apontar possíveis 

falhas, renovar a metodologia e avaliar os fatores que permitam a utilização de técnicas 

adequadas e coerentes com o contexto em questão. 

Na opinião do formador que entende que o projeto político-pedagógico não está a ser 

integralmente cumprido, isso deve-se à necessidade de melhorar alguns aspetos: 

Não tem sido cumprido na sua integralidade, mas alguns aspectos básicos foram 

cumpridos: grade curricular, carga horária do curso, agora algumas questões do 

processo didático ficou em prejuízo. Parece que ele é um documento só para a 

fiscalização. (PF/F V). 

 

O projeto político-pedagógico de qualquer curso deve ser valorizado e revisto, porque 

as práticas mudam, as metodologias também, e, para além disso, a realidade de cada contexto 

não é igual: o que pode ser adequado para um não o é, necessariamente, para outro. Por isso, o 

conhecimento do contexto com o qual se vai trabalhar é fundamental para o desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem. 

   

7.3.9. Prática profissional e reflexão em torno dela 

 Neste ponto, faz-se referência à necessidade de reflexão sobre a prática profissional, 

que deve ser feita durante o processo de formação docente. São destacadas as visões da 

Coordenação de Área, das Coordenações de Curso e dos Professores Formadores. 

  

7.3.9.1. Reflexões sobre a prática profissional 

7.3.9.1.1. Coordenação de Área (CA) 

A CA afirma ter refletido bastante sobre o desenvolvimento académico dos professores 

formadores e sobre a necessidade de enfrentar as vicissitudes que surgem no caminho, como 

as dificuldades dos alunos em aprender, entre várias outras questões que precisam de atenção 

e têm de ser solucionadas para que seja o processo de ensino-aprendizagem bem conduzido. 

Se cada um fizer o seu papel, de acordo com a CA, os resultados positivos surgirão: 
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E aí eu acho que devemos contribuir o máximo possível e ver quais são as 

dificuldades, não fazer corpo mole: ah, não tenho internet, não tenho isso, não tenho 

aquilo, não tenho material impresso. Se os alunos têm dificuldades de aprender, é 

preciso se adequar a essa situação. E aí a gente vai se adequar que se melhore a 

estrutura, melhorem as ferramentas e buscar se qualificar por conta própria pra fazer o 

trabalho ou então não vai ter condição. Têm dificuldades e a gente sabe das 

dificuldades. Não pode deixar de se esforçar por causa delas. É procurar fazer a sua 

parte da melhor maneira possível e torcer pra que melhore o sistema. (CA). 

 

A CA não ignora as dificuldades, mas acredita que é possível adequar e contornar as 

situações adversas para que o trabalho possa desenrolar-se da melhor forma. 

 

7.3.9.1.2. Coordenações Locais de Curso 

Ao refletir sobre a sua prática de atuação no PARFOR, a CL/B considera que, apesar do seu 

contributo, ainda há muito a ser realizado, e admite que pode melhorar a sua atuação, 

explicando o porquê de não se ter empenhado 100%: 

Eu acho que eu vou te responder numa escala de eficiência de 0 a 10, eu acho que 

estou em um nível entre 7 e 8. Não estou 100% porque realmente não dá. A carga de 

trabalho aqui é grande porque eu tenho mais uma coordenação e tenho mais as aulas, 

mas é assim: tudo que me pedem eu mando, eu tento resolver o problema, é que às 

vezes os próprios professores não ajudam. (CL/B). 

 

De acordo com a Coordenação, deve haver uma parceria entre Coordenação e 

Professor Formador para que tudo corra de acordo com o planeado. A ausência de ajuda por 

parte dos professores – há alguns que assumem o compromisso de lecionar nos cursos e, 

depois, não comparecem – merece a desaprovação da CL/B, que entende que, sem a ajuda de 

todos, é impossível desenvolver um bom trabalho. Esta questão deve ser repensada, pois os 

formandos, em particular os entrevistados, moram longe dos locais onde decorrem as aulas, o 

que abre espaço a um descontentamento que pode redundar em fracasso ou abandono escolar, 

conforme referido antes.  

A CL/F considera a reflexão uma arte que deveria ser desenvolvida por todos os 

envolvidos no contexto educativo, afirmando que tem feito a sua parte. De resto, muitas das 

iniciativas que foram tomadas – conhecer melhor os formandos que estavam sob a sua 

coordenação; conhecer a realidade de formandos e formadores, a fim de ajudar melhor ao 
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desenvolvimento do curso; proceder a ajustes e mudanças necessárias – decorreram da sua 

reflexão sobre o seu papel como coordenador: 

Eu fico pensando na minha contribuição. Eu me esforço o máximo possível. Faço 

viagens, converso, visito o local que eles moram... . Quando eu fui pra lá, eu pensei: 

vem cá, eu voltei no tempo, será que eu viajei pro passado? Então, a gente sente o 

abandono da educação naquela região. Isso acaba prejudicando o nosso trabalho 

porque a gente tá acostumado a fazer um trabalho com o mínimo de estrutura possível. 

Lá até telefone só funciona uma linha e às vezes. Então, é muito difícil! Mas é um 

desafio pra mim e eu vejo que é gratificante todo o esforço que eu tô fazendo. (CL/F). 

 

A falta de infraestruturas adequadas, destacada no excerto acima, também prejudica os 

resultados que a Coordenação pretende alcançar e, no caso da CL/F, por mais esforço que 

faça, sem os meios necessários a formação pode ser prejudicada. 

   Para a CL/I, a preocupação maior, quando reflete sobre a sua atuação no curso, vai 

para as infraestruturas.  

A gente precisa mostrar para o aluno como é que faz o tabelamento de uma rede, e aí 

quando a gente vai fazer um curso que a gente não tem o laboratório, não tem aquele 

arcabouço, isso é ruim. Quando eu ministrava disciplina, eu usava algumas 

ferramentas, né, vamos dizer, eu usava algumas ferramentas para simular um 

computador, mas era uma coisa que nós deveríamos fazer na prática. 

 

A qualidade do ensino, de acordo com a CL/I, fica comprometida e, com isso, aquele 

que mais deveria beneficiar – o formando – acaba por não receber o que lhe deveria caber por 

direito: uma formação completa e eficaz. 

    

7.3.9.1.3. Professores Formadores 

Ao refletirem sobre a prática docente no PARFOR, os professores formadores apontaram 

várias questões que são essenciais para avaliar o processo de ensino-aprendizagem e a relação 

estabelecida entre formador e formando. 

A maioria dos formadores (9) acredita que a reflexão serve para se analisar a própria 

prática: “No PARFOR eu aprendi a ser tolerante e a me ajustar a situações imprevisíveis.” 

(PF/FP I). 

Tudo aquilo que eu já ministrei é diferente e toda vez que eu concluo com uma turma, 

eu sempre faço essa minha avaliação: será que consegui atingir meu objetivo? Não 

consegui? Será que os alunos conseguiram entender meu recado? Eu sempre faço essa 
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avaliação. E eu busco a partir daí melhorar. Ler, ver outras coisas que possam 

contribuir, deixar informações pra eles, manter contato, mantê-los atualizados, então, 

isso eu sempre estou fazendo. (PF/IT VI). 

 

A preocupação com a continuidade da formação, demonstra o compromisso que 

alguns formadores assumem relativamente aos seus formandos, apesar de algumas 

adversidades. E é esta reflexão que pautará a base de uma formação mais adequada aos 

contextos dos formandos. 

A aprendizagem dos formandos e a qualidade dessa aprendizagem foi outro dos 

destaques nas respostas de 7 formadores: 

Eu procuro verificar a diferença que eu vejo nas situações em que eu já estive e estou. 

O diálogo em sala de aula, a forma de se trabalhar, o ritmo, a velocidade com que as 

coisas andam são totalmente diferentes, né? E há toda uma compreensão por parte da 

gente profissional ali de entender essa diferença de ritmos, essa adequação à vida de 

cada um desses alunos aí. (PF/B II). 

 

Como se percebe, o campo de atuação do PARFOR diverge dos demais, 

nomeadamente do âmbito do ensino regular. No PARFOR, o público é diferente exibindo os 

mais variados perfis: são professores que já lecionam há muito tempo sem terem formação 

adequada; professores com alguma formação; professores com dificuldades de aprendizagem 

por terem ficado muitos anos longe dos bancos da escola; jovens que escolheram a profissão 

de professor por necessidade. 

Uma outra preocupação demonstrada durante as entrevistas prende-se com o tempo de 

permanência na sala de aula. Dos entrevistados, 7 entendem que é necessário mudar o plano 

de formação por considerarem que a metodologia, entre outros fatores, podem melhorar. 

Uma das principais questões como eu te falei é o tempo, eu não tenho tempo para 

estar junto com os alunos até pela distância, eles não me procuram e eu também não 

os procuro porque eu não tenho tempo e fica meio complicado. (PF/B I). 

A minha reflexão como primeira experiência, é que nós precisamos rever este modelo 

de educação à distância, modular e de forma desordenada. Eu acho que o 

planejamento ele foi falho e isso interfere na qualidade do curso, na qualidade das 

aulas que os professores trazem. (PF/B III). 

   

É clara a preocupação do PF/B I com o tempo e a distância. A realidade em que os 

formandos se inserem mostra que o tempo e a distância interferem nos resultados da 

formação, comprometendo o processo de ensino-aprendizagem.  
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O PF/B III chamou a atenção para o que pensam muitos dos entrevistados: há falhas 

de planeamento que podem ter começado já com o processo de seleção e que implicam um 

desajuste da formação, independentemente do empenho do professor formador. 

Refletir sobre a prática é, sem dúvida alguma, uma necessidade e, no caso do 

PARFOR, um procedimento imprescindível, pois o plano tem uma formatação diferente da da 

maior parte dos cursos implantados no Brasil, o que confere muitas peculiaridades. 

 

7.3.9.2. Estratégias de execução do PARFOR 

Neste ponto, são destacadas as estratégias aplicadas durante a execução do PARFOR 

para o seu melhor desenvolvimento e a visão de todas as Coordenações: CG, CA e 

Coordenações de Curso acerca desta questão. 

 

7.3.9.2.1. Coordenação Geral (CG) 

A CG acredita que a comunicação entre os participantes do plano constitui a melhor estratégia 

que uma coordenação pode estabelecer: “é a comunicação eficaz. Tento responder às 

coordenações nos municípios da melhor forma possível. Às vezes chego aqui antes às 8h e 

saio às 22h ou mais, pra poder sanar dúvidas, atender às solicitações…” (CG). 

 

7.3.9.2.2. Coordenação de Área (CA) 

A CA defende o uso de muitas estratégias para alcançar os objetivos propostos, 

nomeadamente a “adaptação à realidade do aluno, conhecer o dia-a-dia dele, tentar debater 

uma série de questões em sala de aula que vão servir para o seu futuro como educador.” 

(CA). 

Estas são, de resto, estratégias fundamentais em qualquer processo de ensino. 

 

7.3.9.2.3. Coordenações de Curso 

A CL/B acredita que o contacto com o aluno e a assistência que se lhe presta são a melhor 

estratégia para que os objetivos traçados sejam alcançados: 

Na medida do possível manter o contato contínuo com os alunos e com as outras 

coordenações para tentar resolver em tempo hábil todas as demandas porque são 

muitas demandas, o tempo é curto e a gente tem que estar em contato o tempo todo. 
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Então, eu acho que essa comunicação entre alunos e coordenadores tem que tá bem 

afinada. (CL/B). 

 

A CL/F entende que o contacto permanente com o aluno é condição fundamental para 

que os objetivos de qualquer coordenação aconteçam na prática. Aquando da realização da 

entrevista, a estratégia mais importante era planear o necessário para que a defesa dos 

trabalhos de conclusão de curso cumprisse o cronograma estabelecido: 

Estar o tempo todo em contato com os orientadores do TAC para saber o que eles 

estão fazendo, como é que está o andamento para que a gente termine o curso em 

tempo hábil, sem atropelos, com uma margem de tempo porque eu estou com objetivo 

de defender em Maio, termina em Julho, mas se acontecer alguma coisa a gente tem 

um mês pra resolver. A minha preocupação é essa agora, que eles terminem em tempo 

e estejam bem preparados para apresentar a defesa deles. (CL/F). 

 

A estratégia mais utilizada pela CL/I é o diálogo com o formando: 

Eu geralmente gosto de ouvir o que o aluno tem pra dizer, né? Quando a gente tá 

coordenando a gente tenta utilizar no sentido de gerenciamento, então, eu sempre 

procuro ouvir o que eles têm pra dizer, né? Até mesmo os professores quando eles vão 

ministrar aulas, eles já vão orientados de como conversar com os alunos, porque não 

tem só que vencer o conteúdo, né? (CL/I). 

 

Indubitavelmente, o diálogo contribui para a afirmação de uma interação necessária no 

meio escolar. 

 

7.3.9.3. Encontros de formação continuada  

Saber se, para as Coordenações e Professores Formadores, houve formação continuada ou não 

e por que motivo constitui o principal objetivo deste ponto.  

 

7.3.9.3.1. Coordenação Geral (CG) 

No que se refere à formação continuada, a CG comentou que ocorrem encontros de avaliação 

sobre a prática desenvolvida em sala de aula, apesar de serem em número reduzido devido às 

distâncias entre as localidades: 

Depois que o programa começou a gente já fez três encontros. Eles funcionam como 

um grande encontro onde alunos apresentam trabalhos. Há uma discussão sobre 

algumas temáticas de planejamento ou de formação própria do PARFOR, enfim, tem 

acontecido. A própria CAPES também faz eventos dessa natureza, com discussão dos 
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nossos problemas como gestores do programa e com objetivo de arrumar o programa e 

têm encontros mais formativos como um que nós tivemos onde eles selecionam alguns 

alunos do Brasil para apresentar trabalhos, inclusive, nós tivemos um daqui de 

Geografia que foi selecionado, então existe. (CG). 

 

A CG avalia esses encontros como positivos, pois têm contribuído para a qualificação 

do formador.    

Apesar da CG ter afirmado que há encontros de formação continuada, depreende-se 

das suas palavras que servem apenas para diagnosticar o que está a ocorrer nos locais de 

atuação do PARFOR, o que corrobora a necessidade de cursos de formação continuada para 

tornar a formação mais completa.  

 

7.3.9.3.2. Coordenação de Área (CA) 

A CA sublinha o facto de os encontros terem lugar e avalia-os como “Bastante positivos. 

Porque o professor tem a oportunidade de refletir sobre as suas práticas.” (CA). 

 

7.3.9.3.3. Coordenações Locais de Curso 

A CL/B não reconhece a existência de cursos de formação continuada e atribui este facto a 

possíveis dificuldades, admitindo que a realização desses encontros facilitaria a prática 

docente: 

Acredito que pela dificuldade porque eu posso dar um exemplo de outro programa que 

eu participe que foi o PROCAMPO existiam esses encontros no início, antes das 

disciplinas e deveria ter depois para ter a troca de experiências, mas tinha no início e 

já dava uma ajuda. (CL/B). 

 

A CL/F corrobora a não realização de cursos de formação continuada, atribuindo a 

situação ao facto de a instituição ser recente, relativamente a outras instituições de Ensino 

Superior: “Precisa organizar melhor o programa no instituto. O Instituto é novo nessa 

questão do Ensino Superior.” (CL/F). 

A CL/I também refere que não tem havido cursos ou encontros de formação 

continuada e que a distância é a principal responsável pela ausência destas formações: 

“Porque imagina: eu vou chamar um professor lá de Belém pra ele ter um encontro aqui? 

Ele não vem. Ele já vem com muita luta dar aula, mas pra vir para isso não vem não. O ideal 

é que a gente possa contar com os professores da instituição.” (CL/I). 
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7.3.9.3.4. Professores Formadores 

Apenas 7 dos 24 professores formadores entrevistados reconhecem que os cursos de formação 

continuada têm acontecido, deles fazendo um balanço positivo: “muito produtivos porque a 

gente conhece melhor o programa, como trabalhar com mais segurança. Gostei muito.” 

(PF/IT IV). “Foi importante porque mostramos o que vínhamos desenvolvendo em sala de 

aula.” (PF/IT V). 

Há, porém, 17 professores formadores que ignoram a existência dos cursos de 

formação continuada, realçando que isso se deve à falta de planeamento ou mobilização das 

Coordenações, bem como á falta de tempo e de logística dos professores formadores, que são 

oriundos de várias cidades do Estado do Pará: “Não houve por causa da logística, professores 

de vários municípios... Talvez pela dificuldade em reunir todos os professores.” (PF/B V). 

Entre os entrevistados que não sabiam da existência de cursos de formação 

continuada, houve também quem não soubesse justificar o porquê das formações não estarem 

a acontecer. Desses, 8 apresentaram a mesma justificação: “Nunca ouvi falar, não fui 

convidada. Nunca soube nem da possibilidade de ocorrer uma reunião como essas”. (PF/B 

III).     

 

7.3.10. Seleção de Recursos Humanos 

Neste ponto, pretende-se, retratar, num primeiro momento, o processo de seleção de Recursos 

Humanos, na visão de quem seleciona: CG, CA e Coordenações de Curso. Num segundo 

momento, apresenta-se a visão dos selecionados para integrar o PARFOR e o modo como 

aconteceu. Para isso, apresenta-se as visões da CG, da CA, das Coordenações de Curso e dos 

Professores Formadores. 

 

7.3.10.1. Seleção na visão dos Selecionadores 

7.3.10.1.1. Coordenação Geral (CG) 

A CG referiu que existem critérios que determinam a escolha dos Coordenadores de Área e de 

Curso e que os primeiros critérios foram inicialmente definidos pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Contudo, perante a realidade 

diversificada do PARFOR,  no Pará, em relação a outros municípios, com o decorrer do 

tempo, os critérios foram sendo adaptados ao contexto paraense. 
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O facto de o PARFOR ser um plano novo permitiu que outros critérios fossem 

instituídos, de acordo com as necessidades encontradas em cada área ou localidade; por isso, e 

de acordo com a CG, não havia muitos critérios definidos. O tempo foi formatando o que 

seria adequado em cada situação.  

Existem alguns critérios que são definidos pela CAPES pra figura do coordenador 

relativos à formação, à qualificação. No instituto esses coordenadores gerais de curso, 

eu não sei exatamente como eles foram escolhidos inicialmente, eu tenho impressão 

de que não houve uma seleção, assim, um edital ou uma coisa desse tipo. Eu acho que 

a PROEN tratou isso do ponto de vista de chamar pessoas que demonstram 

institucionalmente algum tipo de comprometimento porque é o novo do novo. O 

PARFOR era uma coisa nunca executada no Brasil que nós não tínhamos ideia de 

como ia funcionar. O programa nasce sem muitas coisas claras de como exatamente a 

coisa vai acontecer e sempre com muita pressão. (CG) 

  

Estabelecer critérios de seleção foi mais um dos desafios enfrentados pela CG do 

PARFOR. Entretanto, como acontece com todo o programa governamental, já se esperava 

que o PARFOR enfrentasse dificuldades, inerentes a qualquer curso de formação. 

A CG não estava à frente do PARFOR no início do Plano, mas acredita que se 

procurou definir critérios baseados na formação: “Eu não sei muito bem qual o tipo de 

conversas que existiram no momento inicial do programa, mas eu tenho impressão de que o 

que se buscou pessoas que tenham formação naquela área específica, que tenham disposição 

de assumir um desafio desse porte.” (CG). 

 

7.3.10.1.2. Coordenação de Área (CA) 

A CA, por sua vez, explicou que, no início do PARFOR, os professores formadores eram 

escolhidos por indicação, mas que, atualmente, a seleção ocorre através de edital: “Agora, 

para ser formador, é preciso submeter-se a um edital e cumprir as exigências solicitadas 

neste. É uma seleção por meio de edital.” (CA).   

  

7.3.10.1.3. Coordenações Locais de Curso 

A CL/B assegura que os principais critérios do edital para seleção de professores formadores 

são: “Tem que ter no mínimo o curso de Especialização e tendo a Especialização ele tem que 

ter no mínimo um ano de docência no Ensino Superior.” (CL/B). 
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A CL/F afirma que, devido às exigências do edital, nem sempre se pode valorizar os 

professores da região mais próxima ou os da própria instituição:  

Muitos professores nós não conhecemos. A gente tenta pegar professores da própria 

instituição, mas aqui em Tucuruí têm poucos, então a gente pega professores de Belém 

e quando a gente pega professores de Belém, a gente tenta, mas não consegue porque 

a gente tenta pegar professores com experiência de no mínimo um ano no Ensino 

Superior. (CL/F). 

 

As maiores dificuldades encontradas quando são os professores selecionados não 

conhecem a realidade dos formandos, traduzem-se, por vezes, numa prática docente que não 

alcança os seus objetivos, em virtude dos contextos distintos de formadores e formandos.  

A seleção de professores formadores, de acordo com a CL/I, obedece ao edital, mas 

procura valorizar a titulação e a experiência em docência superior: “Primeiramente a gente 

seleciona, buscando a titulação, né? Os professores com maior titulação, geralmente são os 

escolhidos. Juntamente com isso nós verificamos a experiência, né? A formação e a 

experiência contam muito!” (CL/I).  

      

7.3.10.2. A seleção na visão dos selecionados 

7.3.10.2.1. Coordenação Geral (CG) 

A CG referiu ter sido selecionada por já ter trabalhado noutros programas de formação: “a 

minha experiência na educação e o fato de eu já ter exercido cargo de confiança em outras 

épocas.” (CG). 

 

7.3.10.2.2. Coordenação de Área (CA) 

A CA justifica que foi escolhida para o cargo pela sua atuação na instituição em estudo: “O 

fato de eu já atuar aqui no Campus, conhecer o programa e aí fui indicado.” (CA). 

Como se verifica, a experiência foi determinante na escolha desta coordenação. 

 

7.3.10.2.3. Coordenações Locais de Curso 

A CL/B atribui a sua escolha à falta de opção: 

Olha, na verdade, só tinha eu porque os outros professores da coordenação de 

Biologia, o professor F está fazendo Doutorado não poderia assumir, o professor A 
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entregou porque pretendia estudar e a professora L também está fazendo Doutorado, 

ou seja, só sobrou da coordenação eu. (CL/B). 

A CL/F assegura que o fator preponderante para a sua escolha foi o fato de ser 

professor de Física: 

Ser professor de Física, só porque o professor de Física pode conduzir melhor a 

coordenação digamos assim: eu vou chegar como professor conhecendo um pouco da 

realidade do aluno, orientar os professores a trabalhar na linha que for mais adequada 

para o aluno, ou seja, a gente já tem uma ideia ampla de como vai funcionar o curso 

de Física por já ter essa experiência na disciplina. (CL/F).  

 

A CL/I afirma que a formação foi fator primordial na escolha para o cargo: “Na época 

era a questão de titulação mesmo. Eles procuraram alguém que tinha formação, que tinha 

mestrado na área, né? Isso contou muito!” (CL/I). 

 

7.3.10.2.4. Professores Formadores 

O grau académico, a experiência e a necessidade foram os três fatores apontados para a 

contratação dos professores formadores, segundo os próprios. O processo obedece à 

publicação de um edital, depois de, durante algum tempo, ter sido por indicação. Na opinião 

de alguns, é possível melhorar as normas de contratação: “Eu concordo com o tipo de critério 

pela titulação, não pela necessidade. Eu acrescentaria a experiência em docência.” (PF/B I). 

Eu fui convidada para trabalhar em todas essas turmas e a primeira pergunta que 

faziam era qual a formação que eu tinha de área e se eu tinha pós-graduação e se eu 

tinha experiência no Ensino Superior. Eu acrescentaria mais coisa, por exemplo, 

informar onde trabalharíamos, dizer qual o perfil do professor do PARFOR, das 

turmas do PARFOR, eles nunca informaram nada disso. (PF/F I). 

 

Existe uma preocupação constante por parte da Coordenação com o grau académico 

dos potenciais professores formadores, devido ao escasso número dos que possuem formação 

stricto sensu.  

Dos 24 formadores, apenas um declarou ter sido contratado por necessidade, devido á 

falta de formadores na altura em que integrou o PARFOR: “não houve nenhum pré-requisito, 

até porque no momento em que eu fui convidado a trabalhar no PARFOR, havia falta de 

professores de química na instituição”. (PF/B V). Dos restantes, 18 foram contratados, 
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sobretudo, pelo seu grau académico e experiência e 5 apenas pelo grau académico, já que não 

experiência de docência a nível superior. Todos referiram, igualmente, a falta de formadores. 

 

7.3.11. Acompanhamento e monitorização dos cursos do PARFOR 

Este ponto aborda, num primeiro momento, o modo como é realizado o acompanhamento e 

monitorização dos cursos do PARFOR, pela Coordenação Geral e de acordo com todas as 

coordenações pesquisadas: CG, CA e Coordenações de Curso. Num segundo momento, é 

apresentada a visão das Coordenações de Curso e dos Professores Formadores quanto ao 

acompanhamento e monitorização das Coordenações de Curso. 

 

7.3.11.1. Acompanhamento pela Coordenação Geral 

7.3.11.1.1. Coordenação Geral (CG) 

A CG descreveu o modo como faz o acompanhamento, e salientou que ter parceiros próximos 

das turmas, nos campi onde decorrem as aulas, é um fator preponderante para o bom 

andamento das aulas. 

De acordo com a CG, há uma Coordenação Geral que está sempre em contacto com as 

Coordenações de Área presentes em cada área de atuação do PARFOR e com as 

Coordenações de Curso. Cabe às Coordenações de Curso, a responsabilidade maior em 

acompanhar as aulas, resolvendo eventuais problemas e apoiando os professores formadores.  

A CG atua através de reuniões com os demais coordenadores, prestando-lhes 

assessoria, autorizando a saída de material necessário para as aulas, e agilizando, também, os 

pagamentos (bolsas) dos professores. 

É importante destacar que um dos problemas enfrentados pela CG é a falta de pessoal 

de apoio, pois, de acordo com este órgão, o PARFOR não previu essa necessidade: 

A dificuldade do PARFOR, é que ele não prevê equipe, ele só prevê o coordenador e o 

professor, mas nenhum programa funciona assim. Eu preciso de gente aqui fazendo 

documentos, lá no campus onde isso acontece, eles também precisam de gente 

lançando notas, fazendo registros, enviando documentos, fazendo declaração, 

atendendo aluno e é uma demanda grande. (CG). 

 

Perante isso, a CG destaca que:  

A solução que a gente achou aqui no Pará e foi uma coisa passada entre as 

instituições, quando a gente fez uma reunião estadual pra discutir como seria feito o 



CAPÍTULO 8 – VISÕES CRUZADAS 

 

221 
 

pagamento de bolsas, a CAPES define que cada turma vai receber 36 bolsas, mas não 

diz como essas bolsas serão distribuídas, então, nós criamos um critério aqui no Pará 

que para cada 20 horas, o pagamento de uma bolsa, então esse foi um critério criado 

por nós. (CG). 

 

A CG assegura que tem sido convocada para apresentar sugestões em outros Estados 

do Brasil, por fazer a gestão de uma variedade de cursos em muitos lugares diferentes: 

Se a gente tem um indicador péssimo, se a gente não tivesse uma estrutura assim bem 

formada pra atender isso, a gente também estaria em uma situação ruim, então a gente 

tem sido chamado, o Pará tem sido chamado pra apresentar no conselho de educação 

nossa experiência de gestão do PARFOR em outros Estados. (CG). 

 

É notório que o trabalho de gestão do PARFOR, no Estado do Pará, tem uma dinâmica 

que requer que frequentemente sejam tomadas decisões diferentes das seguidas em outros 

Estados, em virtude, principalmente, do contexto paraense, em que muitos dos formandos que 

necessitam de formação residem em lugares distantes. De resto, a distância, segundo a CG, é 

responsável pela gestão descentralizada do PARFOR.  

No PARFOR nós também temos uma gestão acadêmica descentralizada, então a 

responsabilidade daquela turma é sempre ligada a um determinado campus que tem a 

ver com a localidade onde o município tá e o campus, então em Tucuruí a gente tem 

polo nos municípios de Goianésia e Pacajá, então em função da localidade da 

distância desses polos e seus campus, então passa a ser responsabilidade daquele 

campus de assumir aquela turma, então a matrícula do aluno de Goianésia não se dá 

aqui, ela se dá no campus Tucuruí, então ele é um aluno de Tucuruí, apesar de que ele 

mora em Goianésia. (CG). 

 

Como se pode ver, são muitas as questões com que o PARFOR é confrontado. No 

Pará, a especificidade é maior devido ao número de professores que ainda não estão formados 

e à dimensão do Estado, o que requer uma gestão democrática e dialogante, qualidades 

imprescindíveis ao funcionamento adequado dos cursos. 

 

7.3.11.1.2. Coordenação de Área (CA) 

De acordo com a CA, o acompanhamento feito pela CG é baseado nas informações 

transmitidas a quem está mais próximo dos formandos: as Coordenações de Área e de Curso, 

que levam a informação ao conhecimento da CG, através de relatórios e apresentação de 

dados em reuniões: “Esse acompanhamento ele é feito mediante a entrega de planilhas do 
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professor pra coordenação de área que repassa pros coordenadores de cursos e pro 

coordenador geral. O acompanhamento é esse.” (CA). 

 

7.3.11.1.3. Coordenações de Curso 

De acordo com a CL/B, o acompanhamento pela CG é realizado por meio de relatórios. 

Contudo, a CL/B destacou, durante a entrevista, que esta medida não é suficiente. Para 

explicar o porquê dessa insuficiência, a CL/B citou o seguinte exemplo:  

O PARFOR no final desse ano muita coisa que a gente não sabia foi repassado pra 

gente no último semestre de 2012, informações importantes que muitos alunos se 

prejudicaram, ou melhor, não tentaram se ajudar, por exemplo, só é permitido cinco 

reofertas e isso ninguém sabia. A normativa a data dela é de Dezembro de 2012, ou 

seja, alunos que têm mais de cinco dependências, estão desligados do programa e se o 

aluno soubesse ele poderia até ter se esforçado mais para não ficar em tantas. (CL/B). 

 

O facto de não haver uma comunicação efetiva entre Coordenações acarretou 

prejuízos para os alunos; daí, a necessidade de cada coordenação atuar em parceria. Apesar de 

haver níveis de hierarquização entre elas, muitas medidas devem ser tomadas em conjunto. 

A CL/F destacou que o acompanhamento realizado pela CG é feito “Através de 

relatórios, o único acompanhamento que eles fazem é esse.” (CL/F). Já para a CL/I, o 

acompanhamento pela CG foi praticamente inexistente, e quem, na verdade, coordenava o 

curso era o Coordenador Local [de área]: “Eu acredito que uma vez por ano o coordenador 

vinha pra falar com os alunos, que geralmente era a gente que ia conversar com ele lá, mas 

eles vinham aqui uma vez ao ano, então, praticamente quem coordena o polo é o 

coordenador local.” (CL/I).   

  

7.3.11.2. Acompanhamento pelas Coordenações de Curso 

7.3.11.2.1. Coordenação de Área (CA) 

A CA declarou dedicar-se totalmente às atividades sob a sua coordenação: “Tento dar 

toda a assessoria necessária ao professor e ao aluno no período das aulas. Tento estar 

presente. Às vezes tenho que gastar combustível para fazer o acompanhamento em outro 

local, mas vou quando posso.” (CA). 
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7.3.11.2.2. Coordenações Locais de Curso 

A CL/B reafirmou a sua dedicação ao trabalho de coordenação, ressaltando, no entanto, que 

as dificuldades do dia-a-dia nem sempre permitem o desenrolar do trabalho de acordo com o 

planeado: “Eu vou sempre ao início do momento presencial e no final pra ver as demandas 

dos alunos e também os acompanho por e-mail e também a presença do coordenador local 

facilitou bastante porque nem sempre tem como chagar lá.” (CL/B). 

Também a CL/F destaca o seu empenho e dedicação às atividades relacionadas com a 

sua coordenação: “Eu visito o local porque a minha presença motiva eles, dou minha 

contribuição para a aula e assim, a interação do aluno é maior.” (CL/F). 

O mesmo declara a CL/I, afirmando que apoia todas as atividades que estão sob a sua 

coordenação: “Em diálogo constante com alunos e professores, reuniões, por exemplo.” 

(CL/I). 

 

7.3.11.2.3. Professores Formadores 

Quanto aos professores formadores, observou-se uma grande insatisfação em relação à 

atuação das Coordenações; assim, 10 entrevistados consideraram o acompanhamento 

insatisfatório, 8 consideraram-no satisfatório, 5 declararam que não houve acompanhamento 

algum e 1 absteve-se de responder.  

Relativamente aos primeiros, a opinião generalizada é a de que pouco foi feito: 

Não tem tido um acompanhamento sério, eles apenas te contratam, dizem vai lá e não 

fazem reunião prévia, nem depois não há uma avaliação séria. Mas eu acho que isso 

não é só aqui, é em todo o PARFOR. (PF/B I). 

O coordenador poderia ter dedicado um pouco mais de tempo pra isso, até porque 

como eu disse, como ele foi feito em outro município precisaria de um 

acompanhamento mais próximo, digamos assim. (PF/B II). 

 

Para os mais radicais, que declararam não ter havido qualquer acompanhamento (5), a 

situação: “É horrível”.“A gente tem que adivinhar como fazer as coisas porque a gente não 

tem nem o mínimo de orientação – que era pelo menos o que deveríamos ter.” (PF/F I).  

A falta de um acompanhamento satisfatório, na opinião da PF/F I e de vários outros 

entrevistados, constituiu um fator de insatisfação para quem deu aulas e para quem as 

recebeu, o que pode vir a ser analisado como uma possível medida contra o abandono, uma 
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vez que é muito difícil prosseguir um trabalho num ambiente em que a pessoa não sente que 

lhe é prestada a devida atenção. 

Para 8 professores formadores, contudo, as Coordenações cumpriram o seu papel. 

Todos os coordenadores que eu tive foram bem presentes. Dando suporte. Eu não 

tenho o que reclamar. Todas as situações foram atuantes nas dificuldades que eu tive. 

Relatórios, financeiro, sempre me deixaram satisfeito. (PF/IP I).  

Bom, o meu contato é mais com os coordenadores do polo, né? Eu sou um professor 

bem disciplinado. Na hora que termina a disciplina, logo, logo, eu entrego os diários e 

toda a documentação. Nunca tive problema. Eu percebo que o problema não é aqui 

com eles. Eles fazem o papel deles, quer dizer, enviam pra Belém por e-mail ou vão lá 

em Belém, mas não são bem atendidos lá, eu acho. (PF/IP III). 

A Fig. 4 ilustra o nível de satisfação dos professores formadores no que diz respeito ao 

acompanhamento das Coordenações durante as atividades desenvolvidas, sendo percetível 

que falta um acompanhamento mais próximo da comunidade académica: 

 

 
 

Figura 4 - Grau de acompanhamento das coordenações 

 

 

Na supervisão de um trabalho, especialmente de um trabalho relacionado com a 

formação, há sempre percalços que podem acontecer e que urge resolver. Mesmo assim, 

aprendendo com os erros e procedendo a acertos, é possível chegar a propostas satisfatórias e 

adequadas, em sintonia tanto com quem ensina, como com quem aprende ou coordena 

qualquer atividade de natureza educativa. 

II. VISÕES CRUZADAS 
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FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES: UM ESTUDO SOBRE O ABANDONO DE PARTICIPANTES 

DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO INTERIOR DA AMAZÓNIA 
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CAPÍTULO 8 - VISÕES CRUZADAS 

O propósito deste capítulo é o de cruzar as informações fornecidas pelos entrevistados 

no capítulo dos resultados, e analisar o que têm em comum e em que pontos divergem, para 

poder extrair as conclusões coerentes com as situações apresentadas em cada contexto. Tudo 

isto segundo a visão de cada grupo de atores entrevistados: Coordenação Geral (CG), 

Coordenação de área (CA), Coordenações Locais dos Cursos de Biologia (CL/B), 

Coordenação Local de Física (CL/F), Coordenação Local de Informática (CL/I), Professores 

Formadores (PF), Formandos que Permaneceram nos Cursos (FP) e Formandos que 

Abandonaram os Cursos (FA). 

No decorrer da pesquisa, constatou-se que os resultados confirmam o que tem sido 

encontrado noutros estudos, sob vários aspetos. Verificou-se, assim, que, a par de outros 

motivos, os problemas de ordem pessoal levaram os formandos a desistir da formação, o que 

confirma os estudos de André & Cachinho (2011), que referem os problemas pessoais, o 

excesso de trabalho e uma relação pedagógica difícil com os professores como razões 

frequentes para o abandono. 

Almeida, Vasconcelos e Mendes (2008), por sua vez, atribuem a principal razão aos 

problemas de adaptação académica. Um desses motivos de adaptação é o facto de os jovens 

não conseguirem conciliar estudo e mercado de trabalho, questão já evidenciada por Tinto 

(1993), quando afirma que o tempo e a energia que o jovem gasta no trabalho podem 

interferir com o seu desempenho na instituição onde estuda.  

No decorrer desta investigação, apesar das turmas estudarem em período intervalar 

(especialmente nos meses em que estariam de férias do trabalho e em alguns fins-de-semana), 

foi possível constatar que alguns dos formandos que abandonaram a formação o fizeram por 

terem de estudar em período de férias, o que fez com que se sentissem demasiado cansados, 

fisicamente desgastados e stressados para continuar. 

Almeida et al. (2008) referem ainda o facto de o curso nem sempre corresponder à 

primeira opção de escolha como motivo para o abandono. Com efeito, alguns dos formandos 

entrevistados apontaram essa razão, lamentando o facto de o curso que deveriam ter 

frequentado ser a sua terceira opção, e de não terem podido ingressar na primeira opção por 

não haver turma.  

Para Abrantes (2014), o abandono está relacionado com diversos fatores sociais, 

abarcando as condições socioeconómicas, o percurso escolar anterior à universidade, a 

integração no Ensino Superior, a afinidade com o saber, as expectativas e oportunidades do 
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mercado de trabalho, as aprendizagens nas instituições de Ensino Superior ou mesmo a 

política governamental. 

Os fatores citados por Abrantes (2014), particularmente as condições 

socioeconómicas, encontram eco na presente investigação pois vários entrevistados 

justificaram que, se houvesse um apoio financeiro por parte da instituição, o abandono 

poderia ter ocorrido numa menor escala. Para além disso, as causas institucionais receberam 

destaque entre os entrevistados. 

 

8.1. Abandono, suas causas e medidas de combate 

8.1.1. Perceções dos entrevistados sobre a existência de abandono  

Em todos os grupos de entrevistados, houve quem reconhecesse a existência do abandono. Na 

verdade, dos 90 entrevistados, apenas 5 não o reconheceram: 3 Professores Formadores, 1 

Formando que permaneceu na formação, e 1 professor formador que não soube informar. O 

Quadro 27 apresenta o nível que cada entrevistado, dos que confirmaram a existência de 

abandono, lhe atribui: 

 

Quadro 27 - Reconhecimento e Nível do abandono de acordo com os entrevistados 

Entrevistados 
Reconhecimento do 

abandono 
Nível em que o abandono ocorre 

 
Não soube 

Informar 
Baixo Médio Alto 

Muito 

Alto 

CG 01 - Sim    01  

CA 01 - Sim    01  

CL/B 01 - Sim    01  

CL/F 01 - Sim    01  

CL/I 01 - Sim    01  

P/F 
21 - Sim 

03 - Não 
01 01 02 02 15 

F/P 
41 - Sim 

01 - Não 
 03 02 17 19 

F/A 19 - Sim    19  

       

  01 04 04 43 34 

 
Total dos que 

reconhecem o 

abandono 

85 

 

Os dados são muito claros quanto à existência de abandono relativamente ao objeto de 

estudo desta investigação e ao elevado nível que a maior parte dos entrevistados lhe atribui. 

Dos 85 entrevistados que o reconheceram, 77 consideraram que o seu nível é elevado (43) ou 

muito elevado (34). 
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Os dados obtidos obrigam a assumir que o problema existe. Problema que não é 

exclusivo do presente estudo: “A evasão estudantil no Ensino Superior é um problema 

internacional que afeta o resultado dos sistemas educacionais” (Silva Filho et al., 2007: 2). 

A existência de abandono no Ensino Superior em cursos regulares é confirmada, 

também, por pesquisas de organismos e documentos institucionais, como o Anuário 

Brasileiro da Educação (Todos pela Educação, 2014), o Relatório de Desenvolvimento 

Humano (PNUD, 2014) e o Censo do Ensino Superior (MEC, 2013b). Também autores como 

autores como Costa et al. (2013), Rumberger (2011), Cislaghi (2008), Moraes e Theóphilo 

(2006), Duran (2007), Gaioso (2005) e Patto (1996) reforçam a existência de abandono 

escolar no Ensino Superior. 

Outros estudos, como os de Bizarria (2014), Napoleão Filho (2013), Martins (2013) e 

Pacheco (2010) mostraram que o abandono pode ocorrer, igualmente, em cursos na 

modalidade à distância ou intervalares, como acontece no PARFOR.  

O melhor caminho a seguir é, então, procurar entender as causas do problema para, em 

seguida, propor medidas eficazes de combate. 

 

8.1.2. Perceções dos entrevistados sobre as causas do abandono 

A análise dos dados obtidos permitiu identificar quatro grandes tipos de fatores que podem 

causar abandono: pessoais, institucionais/escolares, socioeconómicas e regionais/geográficas. 

Estes quatro tipos intersectam-se em quase todos os grupos de entrevistados, como se pode 

ver pelo Quadro 28: 
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Quadro 28 - Causas do abandono na perceção dos entrevistados 

Entrevistados Causas  

CG 

Pessoais 

Institucionais/Escolares 

Socioeconómicas 

Regionais/Geográficas 

  

CA 
Institucionais/Escolares 

Socioeconómicas 

  

CL/B 
Pessoais 

Regionais/Geográficas 

  

CL/F Pessoais 

  

CL/I Institucionais/Escolares 

  

P/F 

Pessoais 

Institucionais/Escolares 

Socioeconomicas 

Regionais/Geográficas 

  

F/P 

Pessoais 

Institucionais/Escolares 

Socioeconomicas 

Regionais/Geográficas 

  

F/A 

Pessoais 

Institucionais/Escolares 

Socioeconómicas 

Regionais/Geográficas 

  

Observa-se que apenas a CA e a CL/I não consideraram as causas pessoais como 

fatores determinantes para o abandono. Para estas duas Coordenações, as causas institucionais 

são as mais graves. Para a CA, além das institucionais, as causas socioeconómicas são as que 

mais agravam o quadro de abandono, no PARFOR. 

As CL/B e CL/F apresentaram em comum causas de ordem pessoal e a CL/B 

acrescentou as causas Regionais/Geográficas, que certamente interferem no quotidiano 

escolar dos formandos, pois o percurso entre o local da residência e a universidade é longo e 

difícil. 

 A CG, os PF, os FP e os FA concordam que estas quatro grandes causas, no seu 

conjunto, não individualmente, são responsáveis pelo quadro de abandono.  

A partir da sua identificação, tendo em consideração todos os grupos de entrevistados 

e o facto de que alguns referiram mais de um tipo de causa, constatou-se que as mais referidas 

(64 vezes cada uma) foram as causas institucionais e as pessoais. Seguem-se-lhe as causas 

regionais/geográficas (13 vezes) e, por último, as socioeconómicas (apenas 11 vezes). 
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No que se refere às causas institucionais/escolares, a que recebeu maior destaque (23 

dos 64 entrevistados) foi o facto de os formandos já possuírem uma Licenciatura.  

Em relação às causas pessoais, a causa mais referida pelos entrevistados foi a 

insatisfação com a matriz curricular (13 dos 64 entrevistados).  

Dentro das causas regionais/geográficas, a distância entre a universidade e o local de 

residência foi referida por 12 dos 13 entrevistados que atribuíram a responsabilidade do 

abandono a este fator. 

A questão socioeconómica mais destacada pelos entrevistados que a apontaram como 

causa de abandono foi a dificuldade em custear os estudos quando estão em período 

académico, em virtude de serem contratados, não auferindo salário no período de férias, altura 

em que decorrem as aulas, por serem dispensados pelas instituições onde trabalham. 

Os resultados obtidos estão sintetizados no Quadro 29: 

 

Quadro 29 - Causas mais destacadas entre os todos os grupos de entrevistados
2
 

Tipos de causas Mais destacadas  % 

Institucionais/Escolares 64 vezes 40,77% 

Pessoais  64 vezes 40,77% 

Regionais/Geográficas  18 vezes 11,46% 

Socioeconômicas  11 vezes 7% 

Total de citações = 157 100% 

 

Conhecer as causas do abandono no Ensino Superior constitui, portanto, uma 

necessidade, na medida em que, como sublinha Morosini (2011), os estudos sobre o abandono 

no Ensino Superior no Brasil são tímidos se comparados com os de outros países. 

Os resultados do presente estudo vão ao encontro de outros sobre o abandono, como já 

referido e como se pode ver pelo, Quadro 30: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 A pesquisa entrevistou 90 pessoas, entretanto alguns referiram mais de uma causa, este foi o motivo de surgirem 157 

citações sobre as causas do abandono. 
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Quadro 30 - Causas mais referidas sobre o abandono 

Tipos de causas Posição Causas mais referidas 
Confirmação em 

outros trabalhos 

Institucionais/ 

Escolares 

1º  Já possuírem Licenciatura. _________________ 

2º  Calendário escolar 

Almeida et al.  

(2008);Silva Filho et 

al. (2007); 

3º  Falta de infraestruturas Ferrão et al. (2000) 

    

Pessoais 

1º  Insatisfação com a matriz curricular 

Cislaghi (2008); 

Moraes e Theóphilo 

(2006); 

2º  Dificuldades de aprendizagem 

Fernandes (2012); 

Barros (2010), 

Marcelino (2010); 

Souza 

(2009);Eurydice 

(1995); Benavente e 

Correia (1980); 

3º  A não identificação com o curso 

Duran (2007); Gaioso 

(2005); Sil (2004); 

Ferrão et al (2000). 

4º  Questões familiares 

Costa et al. (2013), 

Lara (2011), Gurgel 

(2011); Albuquerque 

Filho (2009); 

Benavente e Correia 

(1980). 

5º 
 Desconhecimento sobre o perfil do 

curso 
Vargas (2004). 

    

Regionais/ 

Geográficas 

1º  Distância universidade-residência 

Santos (2007), 

Caetano (2005) e 

Ferrão et al (2000. 

2º 
 Falta de internet devido à distância 

da localidade 
 

    

Socioeconómicas 

1º 
 Dificuldade financeira em custear os 

estudos 

Sil (2004); Ferrão et 

al. (2000); 

2º  Instabilidade no trabalho 

Ajala (2012);Lara 

(2011) ;e Gurgel 

(2011); 

3º  Falta de apoio financeiro 

Gonçalves (2002); 

Benavente et al. 

(1994). 

 

Apesar de este estudo apresentar pontos em comum com outras análises, verificou-se, 

após o exame dos dados, que a paridade entre causas pessoais e institucionais ainda não tinha 

sido assim referida: ambas as causas são, ao mesmo nível, responsáveis pelo abandono em 

cursos de formação, fator que confirma a importância de o formando e a instituição formadora 

assumirem juntos o compromisso de iniciar e dar continuidade à formação.   

Outro aspeto distinto desta pesquisa tem a ver com o facto de, ao contrário de estudos 

que referem serem os alunos de baixo nível de escolaridade os que demonstram maior 
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propensão a desistir (Petty, Johnston e Shafer, 2004), se ter constatado que uma das maiores 

causas de abandono é o possuir já um curso de nível superior. Alguns formandos que 

permaneceram a estudar declararam, inclusive, que caso já tivessem formação, já teriam 

desistido dos seus cursos.   

Apesar de este trabalho destacar o abandono escolar no nível superior, convém não 

esquecer que pode constituir uma extensão do que acontece noutros níveis de ensino, isto é, a 

falta de oportunidades, decorrente, sobretudo, de questões socioeconómicas, abre espaço para 

uma entrada tardia na universidade ou uma baixa qualidade de ensino. Ao depararem-se com 

esta situação, muitos estudantes abdicam do seu percurso académico por dificuldades de 

aprendizagem, financeiras ou mesmo por questões de ordem institucional. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2012, mais de 3,3 

milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos de idade estão fora da escola no 

Brasil. Desse total, 1,2 milhão têm 4 e 5 anos; 507 mil, de 6 a 14 anos; e mais de 1,6 

milhão são adolescentes entre 15 e 17 anos. (Todos pela Educação, 2014, p.38). 

 

Estes dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica corroboram a entrada tardia de 

tantas crianças na escola ou mesmo a ausência de escolaridade. No PARFOR, por exemplo, 

alguns formandos que estavam a fazer a Licenciatura pela primeira vez, já eram formadores 

nas suas comunidades há mais de 20 anos. 

Para Martins (2007), no que se refere ao Ensino Superior, são as débeis condições 

financeiras, a ausência de intervenção dos gestores em ações de permanência, a falta de 

criação de um diferencial nos cursos, as questões familiares, a falta de vocação para a 

profissão, a qualidade do curso selecionado, a localização da Instituição, as condições 

relacionadas ao trabalho, a idade dos alunos e os níveis de repetência em disciplinas que 

envolvem conhecimento matemático os grandes responsáveis pelo abandono. Numa palavra, 

as causas institucionais, pessoais, socioeconómicas e regionais elencadas ao longo desta tese. 

Nos resultados das pesquisas de Costa et al.(2013), de acordo com a visão de um 

grupo de técnicos educacionais, apenas um dos inquiridos atribuía o abandono a fatores 

psicológicos dos alunos; no âmbito deste estudo, a causa mais frequentemente referida pelos 

entrevistados foi o contexto familiar (disfunções familiares ou uma situação socioeconómica 

desfavorecida em termos sociais e culturais).   

Este estudo aponta para a existência de fatores subjacentes ao abandono que vão além 

do que algumas instituições ou gestores e professores podem sugerir: as causas giram em 

torno da questão financeira ou pessoal. Ficou claro que a distância também contribui para o 
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fenómeno e que as próprias questões institucionais podem ser determinantes na decisão de 

abandonar um curso de formação. 

É necessário que mais gestores pensem em outras possibilidades, como as causas 

regionais, tão destacadas pelos formandos e formadores do PARFOR. Quando o assunto é o 

abandono da formação, melhor seria evitá-lo, através da adoção de medidas preventivas 

coerentes e adequadas. 

Conhecer quem se inscreve na formação, porque se inscreve, o que pretende, as razões 

pelas quais frequenta o curso (identificação com o curso ou necessidade) são fatores 

fundamentais para que o formando se mantenha na instituição.  

 

8.1.3. Perceções dos entrevistados sobre as medidas de combate ao abandono 

Para combater o abandono, todos os grupos acreditam que, entre outras medidas, as que são 

da responsabilidade da Instituição são imprescindíveis. É importante frisar, contudo, que, 

tenha sido possível identificar medidas de ordem institucional comuns, elas divergem em 

alguns grupos.  

Para a CG, a melhor medida é a comunicação entre as instituições. A CA, por sua vez, 

acredita que o que falta, na atual conjuntura, é uma mudança de visão, por parte das 

instituições, na gestão das verbas destinadas ao PARFOR. Na opinião destes dois gestores, a 

solução está nas mãos de quem conduz o processo. Para estas duas Coordenações, as medidas 

institucionais sobrepõem-se às de ordem pessoal, socioeconómica e geográfica. 

Em relação aos demais grupos de entrevistados, em comum, referiram o processo de 

seleção. As três Coordenações de Curso entrevistadas expressaram a opinião que, se o 

processo de seleção melhorar, o abandono diminuirá.  

Os Professores Formadores, além de apontarem a necessidade de mudar o processo de 

seleção, acreditam que se deve investir, também, em apoiar financeiramente os formandos de 

forma a evitar preocupações, durante o período letivo, e a desistência dos cursos por razões de 

natureza socioeconómica.     

Os Formandos que Permaneceram na formação, entendem que o problema pode ser 

resolvido através da adoção e implementação de medidas de caráter socioeconómico, 

institucional, pessoal e regional. Os Formandos que abandonaram os cursos partilham da 

mesma opinião, exceto no que toca às questões de caráter regional.   

Todas as medidas sugeridas encontram eco nos estudos do Instituto Lobo, que, nas 

suas investigações, ao longo dos anos, tem sublinhado que:   
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Estudar a Evasão deveria ser uma política governamental geral voltada à qualidade 

acadêmica e, também, à responsabilidade do uso dos recursos (públicos e privados), 

desde que essa política seja entendida como a realização de processos e análises 

(documentados, sistematizados e divulgados, incluindo os resultados das ações 

realizadas) motivados e/ou incentivados, explicitamente, por órgãos de governo 

gestores ou fiscalizadores das IES públicas e privadas para essas duas finalidades 

(Silva Filho et al., 2012, p.07). 

 

A realidade atual mostra, todavia, que as políticas voltadas para o combate do 

abandono, no Brasil, são ainda incipientes e não se estendem a todas as instituições de Ensino 

Superior. Por isso, a partir dos ecos dos bons exemplos que chegam de fora, o Instituto Lobo 

de Pesquisas acredita que:  

No fundo, todos os problemas de uma IES passam, necessariamente, pela GESTÃO. 

A gestão universitária é uma profissão para a qual é preciso treinar os professores e 

profissionais que a ela se dedicam, ou pensam, se propõem a se dedicar e, por isso, os 

gestores das IES precisam ser capacitados para entender e combater a evasão! (Lobo, 

2012, p. 21). 

 

E como se pode verificar, esta é a visão de todos os grupos de entrevistados. De onde 

se conclui que, se a instituição não tomar a iniciativa de combater este problema, a tendência 

agravar-se-á e as dificuldades aumentarão. 

 Não obstante o crescimento da oferta e da procura de cursos superiores, continua a 

faltar um “olhar visionário” que faça com que sejam adotadas políticas públicas de combate e 

prevenção do abandono, ou não será possível minorar o problema.    

De acordo com Tigrinho (2008), há quem pense que a solução para o abandono reside 

na interdisciplinaridade e na valorização da individualidade do formando. Já Andriola, 

Andriola e Moura (2006) acreditam que se os estudantes não tivessem de escolher as suas 

profissões tão cedo, não desistiriam delas. Por isso, para eles, a solução deveria partir de uma 

análise vocacional anterior à entrada na universidade. 

Partindo do princípio de que são as questões socioeconómicas que conduzem o 

formando ao abandono, Villas Boas (2003), defende que é necessário estudar formas de apoio 

ao estudante, como descontos e bolsas de estudo. 

Há ainda os que creem que a política de quotas do governo não é uma medida, mas 

uma causa de abandono (Allende, 2012). 
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Estamos, assim, perante um conjunto significativo de propostas à espera do grande 

passo que será pô-las em prática, conferindo, desta forma, coerência ao discurso sobre esta 

problemática. 

 

8.2. Questões paralelas 

8.2.1. Perceção dos entrevistados sobre as inquietações e problemas 

Qualquer programa ou plano de formação gera, naturalmente, dificuldades na procura por 

uma formação mais sólida e eficiente. É neste momento que surgem os problemas e as 

maiores inquietações a respeito do que o futuro reserva aos formandos, e o que estes têm, à 

sua disposição, no tempo presente, pois os problemas podem gerar abandono ou uma 

formação docente de má qualidade. 

Ao analisar o que cada grupo pensa a esse respeito, constatou-se que alguns problemas 

e inquietações são comuns aos grupos de entrevistados, como a grande distância percorrida 

pelos formandos entre a universidade e o local de residência, um aspeto referido pela CG, CA, 

CL/B e pelos FP e FA. Apenas a CL/F, a CL/I e os PF não apontaram as questões 

regionais/geográficas como problemas a serem resolvidos durante o período de formação. 

Contudo, em outros momentos da entrevista, estes participantes deixaram, deixaram claro a 

sua preocupação com a distância universidade-residência que formandos e, também, 

professores formadores têm de percorrer. 

Um outro aspeto comum à CL/B, CL/F, CL/I, aos PF e aos FA foi o pouco tempo 

disponível para o estudo por parte dos formandos enquanto frequentam a Licenciatura. 

A falta de infraestruturas físicas e de Recursos Humanos também foi apontada com 

frequência, tendo sido considerada uma das responsáveis pelo abandono de certos formandos. 

De todos os grupos de entrevistados, apenas a CL/I não considerou as infraestruturas físicas 

ou os Recurso Humanos como um problema, embora, num outro ponto da entrevista, tenha 

salientado que as infraestruturas fazem toda a diferença em termos da qualidade das aulas e da 

formação.   

O Quadro 31 sintetiza as inquietações e os problemas encontrados em cada grupo.  
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Quadro 31 - Principais Inquietações e Problemas no PARFOR 

Entrevistados Inquietações e Problemas 

CG 

 Orçamento 

 Falta de Recursos Humanos 

 Distância entre formandos e instituição 

  

CA 

 Infraestruturas  

 Formadores mais qualificados 

 Distância entre formandos e instituição 

  

CL/B 

 Infraestruturas  

 Tempo para o estudo durante e após as aulas 

 Distância entre formandos e instituição 

  

CL/F 

 Metodologia  

 Infraestruturas  

 Tempo para o estudo durante e após as aulas 

  

CL/I 
 A falta de motivação dos formandos  

 Tempo para o estudo durante e após as aulas 

  

PF 

 Dificuldades de aprendizagem 

 Tempo para o estudo durante e após as aulas 

 Questões socioeconómicas 

 Falta de Recursos Humanos 

 Infraestruturas 

  

FP 

 Infraestruturas  

 TAC – Trabalho Académico de Conclusão – Por falta de material 

bibliográfico 

 Ausência da coordenação na resolução dos problemas 

 Calendário escolar 

 Distância entre formandos e instituição 

 Currículo 

  

FA 

 Tempo para o estudo durante e após as aulas  

 Distância entre formandos e instituição 

 Dificuldades de aprendizagem 

 Falta de aulas práticas 

 Infraestruturas  

 Pouco estímulo motivado por formadores e calendário 

 Processo de seleção. 

 

As inquietações e os problemas encontrados constituem um dos caminhos para se 

compreender com mais exatidão o processo do abandono. “Os contextos e as condições de 

trabalho dos professores nas instituições de Ensino Superior são muito diferentes quanto às 

formas de ingresso, aos vínculos, à jornada de trabalho e aos compromissos dela derivados” 

(Pimenta e Anastasiou, 2010, p.119).  
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8.2.2. Perceção dos entrevistados sobre o currículo e os processos de ensino-aprendizagem 

8.2.2.1. Sobre o currículo 

De acordo com os entrevistados a quem a questão foi colocada, há quem considere que não é 

necessária qualquer mudança no currículo e quem acredite que sim, que fazem falta mudanças 

e devem abranger a própria designação das disciplinas, a carga horária ou o conteúdo da 

matriz curricular.  

As divergências e pontos em comum são apresentados no Quadro 32:  

 

Quadro 32 - Currículo 

Entrevistados Estrutura 

CA  Falta adequar as disciplinas à vivência dos formandos 

  

CL/B  É necessário primeiro refazer o Projeto Pedagógico do curso  

  

CL/F  É necessário primeiro refazer o Projeto Pedagógico do curso 

  

CL/I  É preciso mudar o conteúdo das disciplinas e a carga horária 

  

PF 

 Para a maior parte (19), deve mudar-se o conteúdo de algumas 

disciplinas e a carga horária.  

 Para 4 formadores, não há necessidade de mudança. 

 1 formador não soube responder. 

 

Para os grupos a quem foi colocada esta questão (CA, CL/B, CL/F, CL/I E PF), as 

mudanças no currículo precisam de ser feitas; em níveis diferentes, mas devem acontecer, seja 

para adequar ao quotidiano do formando ou para mudar qualquer parte estrutural. Para todos 

os grupos, isso deve ser feito e, para alguns, mesmo após a reformulação do Projeto 

Pedagógico de alguns cursos. 

 

8.2.2.2. Processos de ensino-aprendizagem 

Em relação aos processos de ensino-aprendizagem, foram interrogados, apenas, a CA, CL/B, 

CL/F e CL/I, PF, FP e FA. A CG não foi interrogada a esse respeito por não estar presente 

fisicamente nos vários polos do PARFOR, e não ter, por isso, uma visão ampla sobre a 

questão da aprendizagem. 

Para os entrevistados, durante o processo de ensino, muitas situações precisam de ser 

revistas e  as medidas adequadas devem ser consideradas. 
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Quadro 33 - Processos de Ensino-aprendizagem 

Entrevistados Estratégias  

CA  Aproximar teoria e prática 

  

CL/B  Melhorar as infraestruturas para poder melhorar a prática docente 

  

CL/F  Melhorar as infraestruturas para poder melhorar a prática docente 

  

CL/I 
 Valorizar o conhecimento empírico do formando 

 Estabelecer mudanças no processo seletivo  

  

PF 

 Reavaliar o tempo de estudo 

 Aproximar teoria e prática 

 Implementar aulas de nivelamento antes das disciplinas oficiais 

 Ampliar o nível de leitura e o conhecimento digital 

 Estabelecer práticas constantes de escrita em sala de aula 

  

FP 

 Aproximar teoria e prática 

 Compromisso do formando e do formador 

 Participação mais ativa do gestor 

 Ampliar o tempo disponível das disciplinas 

  

FA 

 Compromisso do formando e do formador 

 Coerência entre conteúdo e metodologia 

 Atenção ao currículo 

 Não desmotivar o formando 

 

É percetível que quando se fala em processos de aprendizagem, vários fatores vêm ao 

de cima. O currículo e o papel do formador, do formando e dos coordenadores estão entre 

esses fatores, e é o desenvolvimento de cada um que determinará os resultados a serem 

obtidos durante a prática docente do formador com os seus formandos, e dos formandos com 

os seus alunos, nas comunidades onde vivem.    

Observando cada um dos grupos de entrevistados, verifica-se que, apesar de se 

expressarem de maneira diferente, há algo em comum entre todos, porque todos se interrogam 

acerca de como o currículo está a ser trabalhado, de qual a metodologia que está a ser aplicada 

e se esta se adequa ao quotidiano do formando, isto é, se há relação entre a teoria e a prática. 

Para os entrevistados, é fundamental que a componente teórica aprendida tenha 

alguma relação com o trabalho que os formandos realizam nas suas comunidades, enquanto 

professores. Mas não só; a identificação com a profissão é fundamental neste processo de 

aprendizagem, pois, como referem Pimenta e Anastasiou (2010, p.105), “a construção da 

identidade com base numa profissão inicia-se no processo de efetivar a formação na área. 

Assim, os anos passados na universidade já funcionam como preparação e iniciação ao 

processo identitário”.  
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Acontece que, no contexto da presente investigação, muitos dos formandos nunca 

estiveram na Universidade ou não tiveram formação académica para serem docentes. 

 

8.2.2.3. Perceção dos entrevistados sobre a relação teoria/prática 

Para a maior parte dos entrevistados, existe uma relação entre teoria e prática sempre que é 

possível aplicar nas comunidades as teorias aprendidas na universidade. Partilham desta 

conceção a CL/B, a CL/F, os Professores Formadores, os Formandos que permaneceram (FP) 

na formação e os Formandos que a abandonaram (FA).  

 

8.2.2.4. A construção da interação no processo de aprendizagem  

Sobre este ponto, não foram entrevistadas as Coordenações porque são os professores, esses 

sim, que todos os dias interagem em sala de aula com os formandos e, portanto, são eles que 

melhor conhecem os formandos e os que mais têm a dizer sobre o processo de interação e 

aprendizagem.  

Nos três grupos de entrevistados (PF, FP e FA), a maioria reconhece que a interação 

aconteceu e classificam-na como boa e excelente (22, 40, 15, respetivamente). Na sua 

opinião, houve diálogo, afetividade, respeito mútuo, valorização da realidade do formando e 

aulas dinâmicas, aliados ao incentivo, paciência e competência da parte dos formadores. 

 

8.2.3. Reflexões sobre o PARFOR e seus efeitos 

8.2.3.1. Sobre a implementação do PARFOR 

De todos os grupos de entrevistados, apenas a CL/I não considera que tenha havido mudanças 

após a implementação do PARFOR, na região em estudo, por entender que ainda é cedo para 

fazer essa análise. 

Para os demais entrevistados, CG, CA, CL/B, CL/F, PF, FP e FA, não só as mudanças 

aconteceram como são evidentes em vários aspetos, como mostra o Quadro 34: 
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Quadro 34 - Mudanças após a instauração do PARFOR 

Entrevistados Percebem mudança Em que pontos 

CG Sim 

 Na prática docente do formando 

 No IDEB – índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica 

 Na aprovação de concursos públicos 

 No saldar de  uma dívida: formar quem 

já formava 

   

CA Sim  Na aprovação de concursos públicos 

   

CL/B Sim  Na prática docente do formando 

   

CL/F Sim 
 Na prática docente do formando 

 Na aprovação de concursos públicos 

   

PF Sim 

 Na prática docente do formando 

 No saldar de  uma dívida: formar quem 

já formava 

 Autoestima 

 No discurso oral e escrito 

 No desejo dos formandos de 

continuarem a estudar 

   

FP 
41 Sim 

01 Não 

 Na prática docente do formando 

 Porque não atua na área para a qual se 

está a formar 

   

FA 

15 Sim 

03 Não 

01 Não soube responder 

 Na prática docente do formando 

 Por permanecerem pouco tempo no 

curso 

 

De acordo com as respostas que constam do Quadro acima, pode inferir-se que houve 

mudanças, e que estas são positivas e devem ser tidas em consideração, principalmente 

porque: 

Numa organização social como a escola, formar em contexto implica a produção de 

mudanças, sendo este um compromisso que se aceita, não apenas para mudar a ação 

individual, mas também a ação coletiva e o modo de pensar essa ação e, sobretudo, o 

modo como as ações individuais, num quadro de interdependência cooperada entre 

sujeitos, se articulam entre si (Formosinho et al., 2015, p. 81). 

  

Por outras palavras, é importante avaliar a ocorrência ou não de mudanças na vida do 

formando quando este ainda está no processo de formação e mesmo após esse processo.  
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8.2.3.2. Projeto político-pedagógico do PARFOR no Pará 

Os FP e FA não foram entrevistados acerca deste ponto, dado que, em geral, esse 

conhecimento é mais do âmbito das Coordenações e dos Professores Formadores, além de 

que, aquando da realização das entrevistas, o projeto estava, ainda, em construção. 

De acordo com os entrevistados (CG, CA, CL/B, CL/F, CL/F e PF), o projeto político-

pedagógico de cada curso em estudo precisa de melhorar e ser mais divulgado.  

Para a CG, o projeto precisa de sofrer alterações porque não está adaptado à realidade 

do formando. 

A CA, por sua vez, acredita que as mudanças se devem à necessidade de melhorar os 

objetivos, à estrutura organizacional e à participação de outras instituições.  

A CL/I concorda com a CG, pois entende que não há relação entre o que o formando 

aprende e a realidade em que vive. Para além de criticar as infraestruturas, referiu, ainda a 

classificação estabelecida no plano, 7.0 em 10, que não condiz com o nível de aprendizagem 

que se atinge durante as aulas. 

As Coordenações de Física e Biologia preferiram não comentar o assunto porque o 

projeto ainda não tinha sido apresentado na sua versão final. 

Entre os formadores, mais de 50% dos que lecionaram desconhece o projeto dos 

cursos onde trabalha. Entre os que o conhecem, apenas 2 admitiram que este tem cumprido o 

seu papel de maneira satisfatória. 

Daqui se conclui que este é um ponto que precisa de ser reavaliado, pois os caminhos 

que orientam qualquer curso de formação passam pelo seu projeto político pedagógico. Como 

argumenta Padilha (2007, p.73), “pensar o planejamento educacional e, em particular o 

planejamento visando ao projeto político-pedagógico da escola é, essencialmente, exercitar a 

nossa capacidade de tomar decisões coletivamente.”  

 

8.2.4. Reflexões sobre a prática 

Ao refletirem sobre as suas práticas, notou-se que a preocupação maior entre os que foram 

entrevistados acerca deste ponto (CA, CL/B, CL/F, CLI e PF) gira em torno da qualidade do 

ensino que tem sido oferecido aos formandos, tendo-se pronunciado relativamente às 

infraestruturas, à metodologia, às dificuldades de aprendizagem, aspetos que revelam, 

certamente, a procura pela qualidade.  
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É por isso que a reflexão sobre o trabalho docente exige cada vez mais que nos 

questionemos sobre os interesses que orientam nossas práticas e conceções educativas, 

bem como os meios pelos quais procuramos atingi-los, deixando claras as finalidades 

que regem nossas ações em sala de aula (Nogueira, 2009, p.111). 

 

Indiscutivelmente, a reflexão permite que velhos paradigmas sejam postos de lado e 

novas ideias surjam, bastando, apenas, que haja coragem para se encarar o novo, rever 

conceitos e avaliar a prática, que pode e deve ser melhorada todos os dias. Continuar na 

monotonia é fechar as portas à inovação – qualidade exigida por qualquer público hoje; no 

caso da formação, a inovação deve acompanhar o trabalho de formadores, formandos e 

coordenadores, não dependendo de um, mas de todos os participantes do processo educativo. 

 

8.2.5. Encontros de formação continuada 

Os FP e os FA não foram entrevistados relativamente a esta questão, uma vez que se entende 

que quem deve saber se a formação continuada está a acontecer ou não e por quê são os 

gestores envolvidos no processo juntamente com os professores formadores, razão pela qual 

foram estes o alvo da entrevista, neste ponto.   

Sobre os encontros de formação continuada, a CG, a CA e sete formadores afirmaram 

que existem e são positivos, na medida em que constituem um momento de reflexão sobre a 

prática que tem como resultado melhorar a qualidade do trabalho do formador. 

Todas as Coordenações de Curso pesquisadas e 17 dos 24 professores afirmaram que a 

formação continuada não está a acontecer por falta de planeamento, tempo e logística. Estes 

dados são preocupantes e, embora a formação não possa ser entendida como a solução para 

tudo, é muito importante no contexto de um problema tão grave como o do abandono.  

 

8.2.6. Seleção de Recursos Humanos 

8.2.6.1. Seleção na visão dos selecionadores 

Todos os entrevistados destacaram o facto de a seleção ser hoje um processo conduzido 

através de edital, contrariamente ao que acontecia anteriormente em que os candidatos a 

formador eram indicados.  
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8.2.6.2. Seleção na visão dos selecionados  

Relativamente a este ponto, apenas as coordenações (gestores do Plano de formação) 

foram entrevistadas. 

As coordenações são atualmente selecionadas através de editais, embora nem sempre 

tenha sido assim. Com efeito, a CG e a CA explicaram que foram escolhidas pela sua 

experiência em gestão; a CL/B e a CL/F por indicação, a CL/I pelo título académico e os 

Professores Formadores pelo título académico, pela experiência e carência de formadores 

aquando da sua contratação. 

  

8.2.7. Acompanhamento e monitorização dos cursos do PARFOR 

8.2.7.1. Acompanhamento pela Coordenação Geral e pelas Coordenações de Curso 

De acordo com todas as coordenações entrevistadas, o acompanhamento existente baseia-se 

em relatórios.  

A CA e todas as coordenações de curso afirmaram a sua total dedicação aos 

formandos e destacaram que eventuais falhas se ficaram a dever à distância a que se 

encontram uns dos outros. Os PF, contudo, mostraram-se insatisfeitos com o trabalho dos 

Coordenadores. Esta situação requer, portanto, uma análise cuidadosa para verificar como 

está efetivamente a ser feito este acompanhamento.  

 

8.2.8. Considerações Gerais 

Por tudo o que foi dito e pela análise das entrevistas, é legítimo concluir que a formação 

necessita ser objeto de um “olhar” mais atento. 

O contexto em que se insere o PARFOR revela-nos que a essência de uma formação 

adequada passa pelo crivo do planeamento e de uma coordenação articulada que leve em 

consideração aspetos importantes, como o processo de seleção e o conhecimento do seu 

público-alvo. 

O PARFOR contribuiu e tem contribuído para qualificar muitos professores que 

estavam há décadas à espera de formação; mas há espaço para melhorar, traçando novas 

metas e reformulando algumas das questões levantadas nesta investigação que merecem uma 

resposta, já que, lamentavelmente, para alguns: 

No contexto dessas políticas, importa menos a democratização, o acesso ao 

conhecimento e a apropriação dos instrumentos necessários para um desenvolvimento 
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intelectual e humano da totalidade das crianças e dos jovens e mais a efetivação da 

expansão quantitativa da escolaridade, mesmo que seus resultados sejam de uma 

qualidade empobrecida. Ou por isso mesmo. E, quando esses resultados são 

questionados pela sociedade, responsabilizam-se os professores, esquecendo que eles 

também são produto de uma formação desqualificada historicamente (Pimenta e 

Anastasiou, 2010, p.135).   

 

Com base em todas as considerações apresentadas neste capítulo e ao longo do 

trabalho, e de acordo com Pimenta e Anastasiou (2010), espera-se que as observações 

apresentadas por cada entrevistado, no que diz respeito a melhorar as infraestruturas ou 

oferecer um ensino menos teórico e mais prático, por exemplo, sejam atendidas, e que as 

novas turmas e as que ainda estão em processo de formação assistam a novos tempos.  

Espera-se, portanto, que surja um tempo em que as boas ações formativas sejam mais 

valorizadas, porque, como já dizia o grande Paulo Freire, “às vezes, mal se imagina o que 

pode passar a representar na vida de um aluno um simples gesto do professor. O que pode um 

gesto aparentemente insignificante valer como força formadora ou como contribuição à do 

educando por si mesmo”. (Freire, 1996, p.42).  

Estendendo as palavras de Freire (1996) a todos os que participam do plano de 

formação pesquisado, é possível acrescentar que tudo vem pelo exemplo e se o desejo é 

contribuir, que novas janelas se abram e que se possa encontrar formandos, formadores e 

coordenadores dispostos a encarar “tempos de chuva ou de sol”.   

Independentemente da visão de cada um sobre o fenómeno do abandono, o problema é 

inadiável e deve ser analisado com rigor. Urge continuar a estudá-lo, com a consciência de 

que ele é fruto da própria crise que o sistema de ensino tem vivido, nos últimos anos; é 

preciso instaurar políticas públicas educacionais que respondam, eficazmente, às necessidade 

de um público em formação; e velar para que os cursos não constituam, apenas, uma 

imposição, mas representem, para os formandos, de acordo com suas aptidões, uma 

oportunidade de escolha decorrente de uma seleção adequada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constituiu uma das principais preocupações desta investigação a análise da atual configuração 

do Ensino Superior brasileiro, no que se refere à trajetória dos formandos durante os cursos de 

formação do PARFOR – Plano de Formação de Professores da Educação Básica, o que os 

motivou a permanecer na formação, ou por que razões não se sentiram motivados a prosseguir 

os seus estudos. 

A pesquisa desenvolvida na região Norte do Brasil, Estado do Pará – uma das regiões 

mais necessitadas de professores com formação adequada – desenvolveu-se em duas grandes 

etapas. A primeira foi a escolha/seleção dos participantes (CG, CA, CL/B, CL/F, CL/I, PF, FP 

e FA) pertencentes aos cursos de Biologia, Física e Informática de um Instituto Federal de 

Educação, e a sua caracterização no contexto de pesquisa. Trabalho que se baseou na análise 

de dados qualitativos e, portanto, se focalizou na descrição e na interpretação, a partir da 

realização de entrevistas que visaram o entendimento dos reais motivos do abandono da 

formação e, ao mesmo tempo, proporcionaram o conhecimento de algumas questões 

intrínsecas ao ambiente de quem abandona, antes desconhecidas. A segunda fase 

correspondeu à análise das entrevistas concedidas. 

É importante destacar que a instituição pesquisada, embora tenha cursos de Ensino 

Superior – objeto desta investigação – também oferece cursos profissionalizantes e 

secundários.  

A investigação demonstrou quão importante é o “olhar” dos envolvidos no processo 

educativo - os Coordenadores, os Professores Formadores e os Formandos – e permitiu 

concluir, também, que, mesmo os que já abandonaram os seus cursos podem contribuir para 

uma reflexão mais acentuada a respeito da formação de professores. 

A visão de quem iniciou um processo formativo e não continuou contribuiu para 

ampliar a busca por soluções mais plausíveis para o problema do abandono.  

Todos os grupos de entrevistados identificaram o abandono e demonstraram 

preocupação com o nível a que chegou e que, para a maior parte dos entrevistados, é elevado 

e muito elevado.  

Este trabalho deixou claro que nem sempre quem abandona um curso o faz por razões 

pessoais, mas que, subjacente ao problema, podem estar causas institucionais/escolares, assim 

como regionais/ geográficas e socioeconómicas.  

Os dados encontrados nesta investigação sobre o abandono da formação em cursos que 

ocorrem em período intervalar, caso do PARFOR, não divergem muito dos relativos a 
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pesquisas com cursos regulares sobre o mesmo tema; contudo, revelaram novos dados, como 

a maior relevância dos fatores regionais/geográficos relativamente aos socioeconómicos. 

Este trabalho constatou, igualmente, que valorizar o contexto em que vivem os 

formandos é essencial para o sucesso e permanência destes na universidade.  

O facto de o PARFOR, no ambiente pesquisado, não oferecer turmas em período 

regular, por exemplo, influenciou significativamente o abandono da formação – caso 

específico deste contexto, já que, em outros locais do Brasil, há uma grande quantidade de 

turmas e cursos pertencentes ao mesmo Plano de Formação e que ocorrem em período 

regular. 

Durante a pesquisa, foi identificada a preocupação dos governos brasileiros com a 

entrada de formandos nas universidades, embora tenham sido adotadas poucas medidas 

capazes de contribuir eficazmente para a permanência destes nas instituições de Ensino 

Superior. Este dado merece ser alvo de um “olhar” diferenciado, e uma solução que 

contemple todos e não apenas alguns, como é o caso do Programa Bolsa Permanência, que 

auxilia bastante os estudantes, mas limita-se, entre outras questões, à carga horária total dos 

cursos, o que deixa muitos estudantes sem esta assistência. 

No caso dos cursos pesquisados no PARFOR, a questão socioeconómica não foi a 

principal causa, mas, e de acordo com todos os grupos de entrevistados, o número de casos de 

abandono seria bem menor se os formandos recebessem um auxílio financeiro satisfatório 

durante o período em que estivessem a estudar.     

Cada formando representa uma enorme despesa para os cofres públicos; além disso, a 

sociedade e os próprios formandos necessitam da formação. É preciso, por isso, estabelecer 

políticas de intervenção permanente e que estas sejam adequadas ao contexto de cada região. 

A presente investigação demonstrou que é preciso que o processo de seleção seja 

repensado e tenha uma nova formatação, pois, tal como se processa atualmente, tem deixado 

de fora professores sem formação adequada e contemplado muitos professores que já 

possuem formação e exercem a sua atividade em outras áreas que não aquela em que s estão a 

receber formação. Este foi, de resto, um aspeto bastante referido pelos vários grupos de 

entrevistados.  

Também ficou claro no decorrer desta investigação que o facto de os formandos já 

possuírem uma licenciatura pode ser o maior motivo de abandono, no âmbito institucional.  



   
  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

248 
 

No campo pessoal, a causa central foi a insatisfação com o currículo, reposta 

destacada na visão dos formandos que já haviam concluído outra Licenciatura e não 

desejavam frequentar novamente as disciplinas pedagógicas.   

 Em relação às causas socioeconómicas, o fator de maior peso tem a ver com as 

dificuldades financeiras dos formandos em custearem os seus estudos, pois, apesar de os 

cursos não terem qualquer propina associada, muitos formandos têm, obrigatoriamente, gastos 

com alojamento, alimentação, material escolar, entre outros, o que sobrecarrega o orçamento 

de quem, já de si, aufere salários baixos.  

Quanto às causas regionais/geográficas, a distância universidade-residência foi o fator 

mais apontado entre os entrevistados, e tem particular relevância numa região como a 

Amazónia. 

Este é um estudo de caso que, apesar de ter possibilitado realizar uma investigação em 

profundidade, não permite que se façam generalizações dos resultados obtidos, na medida em 

que a investigação se deparou com algumas limitações. 

No que diz respeito aos formandos que abandonaram a formação, o número de 

entrevistados (19) foi menor do que o desejado devido às dificuldades de acesso a parte do 

local de pesquisa, uma vez que o município de Pacajá (onde foi realizada grande parte da 

investigação) tem estradas sinuosas, em terra batida, com muito pó no verão e lama no 

inverno, tornando-se praticamente intransitáveis. Além disso, muitos dos formandos que 

abandonaram os seus cursos mudaram de residência para outras cidades distantes, o que não 

permitiu a sua localização. Outros, ainda, não se disponibilizaram a conceder entrevistas, 

apesar de terem sido localizados.  

Os cursos decorrem na zona urbana, mas os formandos, em geral, residem no interior 

(zona rural), o que também limitou bastante a pesquisa, porque certos locais são inacessíveis a 

qualquer veículo. No caso dos formandos, estes precisam de caminhar duas ou três horas para 

poderem chegar aos locais onde encontram algum tipo de transporte que os conduza à cidade 

(zona urbana) para poderem frequentar as aulas. 

A pesquisa mostrou neste caso, e ao contrário do que muitos outros estudos afirmam, 

que não é o baixo nível de escolaridade que mais contribui para o abandono de um curso. Os 

resultados indicaram que os que mais abandonaram (17 dos 19 entrevistados) já tinham 

formação superior. 
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As medidas encontradas apontaram para a possibilidade de acabar com o abandono ou, 

pelo menos, de minorar os seus efeitos nesta região em concreto desde que haja apoio por 

parte de gestores, formadores e formandos. 

Nesta investigação, as medidas institucionais de combate ao abandono mais 

destacadas foram: análise e mudanças no processo de seleção; comunicação mais eficaz entre 

as instituições parceiras; e melhoria das infraestruturas das instituições que oferecem o 

PARFOR. 

Esta análise revela que é hora de agir, de implantar novas políticas de acesso e 

permanência dos formandos nas universidades, chamando a atenção para o facto de que, se 

tivessem sido tomadas medidas preventivas, o problema não seria tão grave, e de que é 

urgente prosseguir com a investigação neste domínio.  

No caso da Amazónia a investigação centrou-se num plano de formação, mas há 

muitos outros cursos, planos e programas que precisam de ser analisados e estudados, a fim 

de que sejam criadas ações de combate ao abandono e delineadas medidas que permitam o 

sucesso e a permanência dos formandos em sala de aula e, mais importante, contribuam para a 

sua prevenção pois ainda se acredita serem estas as que podem gerar um maior efeito em 

termos de combate. 

Após esta pesquisa, acredita-se que com um contrato de trabalho pedagógico assinado 

por formandos e formadores, um acolhimento que envolva entrevistas no primeiro mês de 

entrada dos formandos e durante os primeiros anos de curso, um processo de seleção mais 

adequado, que não privilegie quem já possui formação, e sim quem não a possui, entre outras 

medidas, os resultados poderão ser melhores e o índice de sucesso académico maior. 

Este estudo demonstra a necessidade de se prestar maior atenção ao fenómeno do 

abandono no Ensino Superior, em especial nos programas e planos de formação de 

professores. Acredita-se que seja necessário conhecer o perfil de quem frequenta os cursos e 

trabalhar a integração entre os novos académicos, entre académicos veteranos e com a própria 

instituição de forma geral (coordenadores, professores e outros funcionários). 

Esta investigação, naturalmente, não encerra aqui, pois existem diversos fatores ainda 

pouco estudados sobre o abandono, como os identificados nesta investigação, como a forte 

influência dos fatores regionais na decisão de continuar ou não os estudos académicos.  

Uma outra questão que merece destaque em termos de investigação futura seria 

compreender as razões pelas quais a família se distancia do acompanhamento aos formandos 

na formação superior, quase se apagando. Apesar do formando, em geral, já se encontrar na 
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fase adulta e ser independente, a intervenção familiar pode ter um papel importante a merecer 

ser objeto de análise, tendo em conta que a maior parte dos estudos se refere, apenas, ao 

acompanhamento da família na formação infantil ou na fase da adolescência. Não se trata aqui 

de analisar propriamente o acompanhamento, mas de saber de que forma a família influencia, 

ou não, o abandono por parte de formandos adultos. 

Igualmente pertinente seria estabelecer em que aspetos os fatores pessoais e 

institucionais que causam o abandono em larga escala podem ser dirimidos, a partir da criação 

de medidas de combate testadas durante alguns anos, de forma a perceber o seu impacto.   

Outro ponto digno de relevo seria saber o que fazem os formandos após a desistência 

de seus cursos, como reconstroem as suas vidas no âmbito pessoal e académico, que destino 

tomam, se decidem continuar após algum tempo, se mudam de profissão, ou fazem outro 

curso superior, questões que merecem ser estudadas futuramente e cujos resultados deveriam 

ser apresentados à comunidade académica da instituição pesquisada e de outras instituições.      

De tudo o que ficou dito, é possível concluir que ainda há muito trabalho a fazer e que 

se trata de um trabalho urgente porque a comunidade escolar, e a sociedade civil em geral, 

não podem continuar a sofrer as consequências do aumento do abandono. Enquanto muitos 

professores estão a desperdiçar a oportunidade, há outros, ansiosos à espera por uma vaga nos 

bancos das universidades. Por isso, reforça-se a ideia de que é preciso uma ação conjunta: 

todos precisam de se unir e agir.  

É necessário deixar claro quão importante é continuar o percurso académico; como 

dizia a poetisa brasileira Cora Coralina, que publicou o seu primeiro livro aos 75 anos de 

idade: “O tempo muito me ensinou: aprendi que mais vale tentar do que recuar, [pois] o que 

vale na vida não é o ponto de partida e sim a nossa caminhada”. 
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FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES: UM ESTUDO SOBRE O ABANDONO DE PARTICIPANTES 

DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO INTERIOR DA AMAZÓNIA 
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ANEXO 1. DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA 

 



 

ANEXOS 
 

272 
 

ANEXO 2. INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS (CG) 

 

Guião da Entrevista à 

Coordenação Geral – PARFOR no Pará  

 

Objetivo: saber qual a perspectiva da coordenadora em relação ao problema do abandono: se 

o identifica, a que causas o atribui, que medidas julga necessárias para o combater.  

1. Data da entrevista:___/___/___ Horário: ___:___ 

2. Intervalo de idade: 20-25 anos; 26-30; etc.___  

3. Gênero:______ 

4. Função ou cargo atual que exerce: 

__________________________________________________________ 

5. Tempo de experiência em gestão (no atual cargo): ________________ 

6. Tempo de serviço na Educação: ________________________________ 

7. Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação 

(Pedagogia….):  

8. Participou de Cursos de atualização nos últimos dois anos para a atividade que exerce? 

(     ) Sim    (     ) Não     

8.1. Se sim, quais e em que ano? 

8.2. Se não, por quê?  

9. Que mudanças a senhora consegue perceber no cenário educacional paraense, após a 

instauração do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – 

PARFOR? 

10. Como é feito o acompanhamento dos cursos PARFOR nos polos de formação? 

11. Depois que os cursos iniciaram, têm ocorrido encontros de professores/formadores 

com o objetivo de interagirem e refletirem sobre suas práticas? (caso não saiba, passar 

à questão 12). 

11.1. Se sim, que balanço (avaliação) faz desses encontros? 

11.2. Se não, por que não têm ocorrido esses encontros? 

12. Como gestora/coordenadora quais as suas inquietações a respeito do PARFOR no 

Pará? 

13. Quais são os principais problemas que detecta no funcionamento destes cursos? 

14. Que critérios são estipulados para a escolha das coordenações de cursos?  

15. A senhora consegue observar algum abandono da formação nos cursos do PARFOR 

nos vários municípios que estão sob a sua coordenação? (caso não tenha passar à 

questão 16) 

15.1. Sabemos que no Brasil o Governo Federal estipula uma média de possível 

abandono nos cursos superiores de 9%. Para ele, portanto, 9% ainda está dentro da média 

nas Universidades ou Institutos Federais. Tendo em conta tal fato, em que nível a senhora 
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considera o abandono da formação PARFOR nos municípios que estão sob a sua 

coordenação? Baixo, médio ou alto? 

15.2. Diante disso, quais são, na sua perspectiva, as causas que levam a esse 

abandono nos vários municípios que estão sob sua coordenação? 

15.3. Na sua opinião o que poderia ser feito para diminuir esse abandono nos 

vários municípios que estão sob a sua coordenação? (passar à questão 

16) 

16. E tem conhecimento de que esse abandono aconteça noutros municípios que não estão 

sob a sua coordenação? (caso não tenha, passar à questão 17) 

16.1. Sabemos que no Brasil o Governo Federal estipula uma média de possível 

abandono nos cursos superiores de 9%. Para ele, portanto, 9% ainda está dentro da 

média nas Universidades ou Institutos Federais. Tendo em conta tal fato, em que nível 

a senhora considera esse abandono da formação PARFOR noutros municípios que não 

estão sob a sua coordenação? Baixo, médio ou alto? 

16.2. Diante disso, quais são, na sua perspectiva, as causas que levam a esse abandono 

que ocorre noutros municípios que não estão sob a sua coordenação?  

16.3. Em sua opinião o que poderia ser feito para diminuir esse abandono que ocorre 

noutros municípios que não estão sob a sua coordenação? 

17. Que estratégias pretende utilizar, ou já utiliza, para alcançar seus objetivos enquanto 

gestora/coordenadora do PARFOR no Pará? 

Na sua opinião o Projeto Político Pedagógico do PARFOR no Pará tem sido cumprido ou a 

prática do quotidiano escolar tem apontado outros caminhos neste trabalho de formação?
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ANEXO 3. INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS (CA) 

 

Guião de Entrevista à 

Coordenação de Área – PARFOR Tucuruí  

 

Objetivo: saber qual a perspectiva da coordenação de área em relação ao problema do 

abandono: se o identifica, a que causas o atribui, que medidas julga necessárias para o 

combater. 

 

1. Data da entrevista:___/___/___  Horário: ___:___ 

2. Intervalo de idade: 20-25 anos; 26-30; etc.___  

3. Gênero:______ 

4. Função ou cargo atual que exerce: ______________________ 

5. Tempo de experiência em coordenação (no actual cargo): _______ 

6. Tempo de serviço na educação: _____________________ 

7. Nível de formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação 

(Pedagogia….):  

8. Participou de Cursos de atualização nos últimos dois anos para a atividade que 

exerce? (     ) Sim    (     ) Não     

8.1. Se sim, quais e em que ano? 

8.2. Se não, por quê? 

9. Quais foram os requisitos necessários para ser selecionado como coordenador de 

área dos cursos no Plano Nacional de Formação de Professores?  

10. Em sua opinião deveria acontecer alguma reforma curricular no Projeto 

Pedagógico do/sCurso/s que coordena?  

11. Que estratégias, como coordenador, o (a) senhor (a) considera importantes para 

uma eficaz aprendizagem no processo de ensino-aprendizagem nesses cursos de 

formação, como o PARFOR, por exemplo?   

12. Como concebe a relação teoria-prática durante o processo de formação nestes 

cursos em geral e no/s que coordena em particular? 

13. Que reflexões o (a) senhor (a)tem feito a respeito da sua prática como 

coordenador (a) de área no PARFOR? 

14. Que os critérios têm sido considerados na seleção dos professores formadores? 

15. Depois que os cursos iniciaram, têm ocorrido encontros de professores/ 

formadores com o objetivo de interagirem e refletirem sobre suas práticas? 

15.1. Se sim, que balanço (avaliação) faz desses encontros? 

 

15.2. Se não, por que não têm ocorrido esses encontros? 
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16. Que mudanças o (a) senhor(a) consegue perceber no cenário educacional 

paraense, após a instauração do Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica – PARFOR? 

17. Como é feito o acompanhamento dos cursos PARFOR no Polo de formação pela 

Coordenação Geral do Pará? 

18. Como faz o acompanhamento do/s curso/s que coordena nesta área? 

19. Como coordenador(a) de área, quais são as suas inquietações a respeito do 

PARFOR no Pará? 

20. E em relação ao/s curso/s PARFOR que coordena, quais são as suas 

inquietações? 

21. Quais são os principais problemas que detecta no funcionamento do/s curso/s que 

coordena? 

22. O (a) senhor (a) consegue observar algum abandono da formação PARFOR no/s 

curso/s que está (ão) sob a sua coordenação? (caso não tenha passar à questão 23) 

22.1.Sabemos que no Brasil o Governo Federal estipula uma média de possível 

abandono nos cursos superiores de 9%. Para ele, portanto, 9% ainda está dentro 

da normalidade nas universidades ou Institutos Federais. Tendo em conta tal fato, 

em que nível o senhor (a) considera o abandono no curso ou cursos que 

coordena? Baixo, médio ou alto?  

22.2.Diante disso, quais são, na sua perspectiva, as causas que levam a esse abandono 

no/s curso/s que coordena? 

22.3.Na sua opinião o que poderia ser feito para diminuir esse abandono no/s curso/s 

que estão sob a sua coordenação? (passar à questão 23). 

23. E tem conhecimento de que esse abandono aconteça noutros cursos que não estão sob a 

sua coordenação? (caso não tenha, passar à questão 24) 

23.1.Sabemos que no Brasil o Governo Federal estipula uma média de possível 

abandono nos cursos superiores de 9%. Para ele, portanto, 9% ainda está dentro 

da normalidade nas universidades ou Institutos Federais. Tendo em conta tal fato, 

em que nível o senhor (a) considera o abandono nesse curso ou nesses cursos que 

não coordena? Baixo, médio ou alto?  

23.2.Diante disso, quais são, na sua perspectiva, as causas que levam a esse abandono 

no/s curso/s que não coordena? 

23.3.Na sua opinião o que poderia ser feito para diminuir esse abandono que ocorre 

noutro/s curso/s que não está/ão sob a sua coordenação? 

24. Que estratégias pretende utilizar, ou já utiliza, para alcançar seus objetivos enquanto 

coordenador(a) do PARFOR? 

Na sua opinião o Projeto Político Pedagógico do PARFOR no Pará tem sido cumprido ou a 

prática do quotidiano escolar tem apontado outros caminhos neste trabalho de formação? 
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ANEXO 4. INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS (CLC) 

 

Guião de Entrevista às Coordenações dos Locais de Cursos (com maiores taxas de 

abandono) no Polo 

 

Objetivos: saber qual a perspectiva dos coordenadores locais de cursos em relação ao 

problema do abandono: se o identifica, a que causas o atribui, que medidas julgam necessárias 

para o combater.  

 

1. Data da entrevista:___/___/___  Horário: ___:___ 

2 Intervalo de idade: 20-25 anos; 26-30; etc.___  

2. Gênero:______ 

3. Função ou cargo atual que exerce: ____________________________ 

4. Tempo de experiência em coordenação (no actual cargo): _____________ 

5. Tempo de serviço na educação: __________________________________ 

6. Nível de formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação (Pedagogia….):  

7. Participou de Cursos de actualização nos últimos dois anos para a atividade que exerce? (     

) Sim    (     ) Não     

7.1. Se sim, quais e em que ano? 

7.2. Se não, por quê? 

8. Quais foram os requisitos necessários para ser selecionado como coordenador de cursos 

no Plano Nacional de Formação de Professores?  

9. Em sua opinião deveria acontecer alguma reforma curricular no Projeto Pedagógico 

do/sCurso/s que coordena?  

10. Que estratégias, como coordenador, o (a) senhor (a) considera importantes para uma 

eficaz aprendizagem no processo de ensino-aprendizagem nesses cursos de formação, 

como o PARFOR, por exemplo?   

11. Como concebe a relação teoria-prática durante o processo de formação nestes cursos em 

geral e no/s que coordena em particular? 

12. Que reflexões o (a) senhor (a)tem feito a respeito da sua prática como coordenador (a) de 

curso/s no PARFOR? 

13. Que os critérios têm sido considerados na seleção dos professores formadores? 

14. Depois que os cursos iniciaram, têm ocorrido encontros de professores/ formadores com o 

objetivo de interagirem e refletirem sobre suas práticas? 

15.1. Se sim, que balanço (avaliação) faz desses encontros? 

15.2. Se não, por que não têm ocorrido esses encontros? 
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15. Que mudanças o (a) senhor(a) consegue perceber no cenário educacional paraense, após a 

instauração do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – 

PARFOR? 

16. Como é feito o acompanhamento dos cursos PARFOR no Polo de formação pela 

Coordenação Geral do Pará? 

17. Como faz o acompanhamento do/s curso/s que coordena? 

18. Como coordenador(a) de curso/s quais são as suas inquietações a respeito do PARFOR no 

Pará? 

19. E em relação ao/s curso/s PARFOR que coordena, quais são as suas inquietações? 

20. Quais são os principais problemas que detecta no funcionamento do/s curso/s que 

coordena? 

21. O (a) senhor (a) consegue observar algum abandono da formação PARFOR no/s curso/s 

que está (ão) sob a sua coordenação? (caso não tenha passar à questão 23) 

21.1. Sabemos que no Brasil o Governo Federal estipula uma média de possível abandono 

nos cursos superiores de 9%. Para ele, portanto, 9% ainda está dentro da normalidade 

nas universidades ou Institutos Federais. Tendo em conta tal fato, em que nível o 

senhor (a) considera o abandono no curso ou cursos que coordena? Baixo, médio ou 

alto?  

21.2. Diante disso, quais são, na sua perspectiva, as causas que levam a esse abandono no/s 

curso/s que coordena? 

21.3. Na sua opinião o que poderia ser feito para diminuir esse abandono no/s curso/s que 

estão sob a sua coordenação? (passar à questão 23). 

22. E tem conhecimento de que esse abandono aconteça noutros cursos que não estão sob a 

sua coordenação? (caso não tenha, passar à questão 24) 

22.1. Sabemos que no Brasil o Governo Federal estipula uma média de possível abandono 

nos cursos superiores de 9%. Para ele, portanto, 9% ainda está dentro da normalidade 

nas universidades ou Institutos Federais. Tendo em conta tal fato, em que nível o 

senhor (a) considera o abandono nesse curso ou nesses cursos que não coordena? 

Baixo, médio ou alto?  

22.2. Diante disso, quais são, na sua perspectiva, as causas que levam a esse abandono no/s 

curso/s que não coordena? 

22.3. Na sua opinião o que poderia ser feito para diminuir esse abandono que ocorre 

noutro/s curso/s que não está/ão sob a sua coordenação? 

23. Que estratégias pretende utilizar, ou já utiliza, para alcançar seus objetivos enquanto 

coordenador (a) de curso/s do PARFOR? 

 

Na sua opinião o Projeto Político Pedagógico do PARFOR no Pará tem sido cumprido ou a 

prática do quotidiano escolar tem apontado outros caminhos neste trabalho de formação?  
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ANEXO 5. INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS (PF) 

 

Guião das entrevistas aos 

Professores Formadores – PARFOR – Tucuruí – em turmas com maiores taxas de 

abandono  

 

Objetivo: saber qual a perspectiva dos professores formadores em relação ao problema do 

abandono: se o identificam, a que causas o atribuem, que medidas julgam necessárias para o 

combater.  

 

1. Data da entrevista:___/___/___ Horário: ___:___ 

2. Intervalo de idade: 20-25 anos; 26-30; etc.___  

3. Gênero____ 

4. Disciplina(s)/Curso(s):________________________________________ 

5. Tempo de experiência em docência no Ensino Superior: ____________ 

6. Tempo de experiência em docência no PARFOR:__________________ 

7. Tempo de serviço na educação: ________________________________ 

8. Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação 

(Pedagogia….): 

__________________________________________________________ 

9. Participou de Cursos de atualização nos últimos dois anos para a atividade que exerce como 

professor no PARFOR? (     ) Sim    (     ) Não    

9.1.Se sim, quais e em que ano?_____________________________________  

9.2.Se não, por quê? _____________________________________________ 

10.Quais foram os requisitos necessários para ser seleccionado como professor/formador no 

Plano Nacional de Formação de Professores?  

11. Em sua opinião deveria acontecer alguma reforma curricular no Projeto Pedagógico do 

ou dos cursos em que leciona? 

12. Que estratégias, como educador, o (a) senhor (a) considera importantes para uma 

eficaz aprendizagem no processo de ensino-aprendizagem nesses cursos de formação, como o 

PARFOR, por exemplo? 

13. Como concebe a relação teoria-prática durante o processo de formação nestes cursos em 

geral e no ou nos cursos em que leciona? 

14. Como tem sido construída a interação entre entre si e os seus alunos durante o processo de 

aprendizagem?  

15. Que reflexões o (a) senhor (a)tem feito a respeito da sua prática docente como 

professor/formador (a) no Plano Nacional de Educação? 

16. Depois que os cursos iniciaram, têm ocorrido encontros de professores/ formadores com o 

objetivo de interagirem e refletirem sobre suas práticas? (caso não saiba passar à questão 

17). 

16.1. Se sim, que balanço (avaliação) faz desses encontros? 
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16.2. Se não, por que acha que não têm ocorrido esses encontros? 

17. Que mudanças o (a) senhor(a) consegue perceber no cenário educacional paraense, após a 

instauração do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – 

PARFOR? 

18. Como é feito o acompanhamento do/s curso/s que lecciona pelos coordenadores do 

PARFOR e pelos coordenadores dos cursos do polo/Instituto? 

19. Como professor (a) quais são as suas inquietações a respeito do/s curso/s PARFOR em 

que leciona? 

20. Quais são os principais problemas que detecta no funcionamento do/s curso/s em que 

leciona? 

21. O (a) senhor (a) consegue observar algum abandono da formação PARFOR na(s) turma(s) em 

que leciona? (caso não tenha passar à questão 22) 

21.1.Sabemos que no Brasil o Governo Federal estipula uma média de possível abandono nos 

cursos superiores de 9%. Para ele, portanto, 9% ainda está dentro da média nas 

Universidades ou Institutos Federais. Tendo em conta tal fato, em que nível o senhor (a) 

considera o abandono na(s) turma(s) em que ministra aulas? Baixo, médio ou alto?  

21.2.Diante disso, quais são, na sua perspectiva, as causas que levam a esse abandono na(s) 

turma(s) em que lecciona? 

21.3.Na sua opinião o que poderia ser feito para diminuir esse abandono na(s) turma(s) em 

que lecciona? (passar à questão 23) 

22. E tem conhecimento de que esse abandono aconteça noutra(s) turma(s) de outros colegas 

seus? (caso não tenha, passar à questão 23)  

22.1.Sabemos que no Brasil o Governo Federal estipula uma média de possível abandono nos 

cursos superiores de 9%. Para ele, portanto, 9% ainda está dentro da média nas 

Universidades ou Institutos Federais. Tendo em conta tal fato, em que nível o senhor (a) 

considera o abandono na(s) turma(s) desses seus colegas? Baixo, médio ou alto?  

22.2. Diante disso, quais são, na sua perspectiva, as causas que levam a esse abandono nessas 

turmas desses seus colegas? 

22.3.Na sua opinião o que poderia ser feito para diminuir esse abandono nessa(s) outra(s) 

turma(s) em que não lecciona? (passar à questão 23) 

23. Como costuma realizar a avaliação dos seus formandos em sala de aula?   

24. O/A senhor (a)costuma conhecer a realidade de seus alunos antes de iniciar a aplicação 

dos conteúdos a serem estudados?  

24.1. Se sim, de que forma o faz? 

24.2. Se não, por que não o faz? 

25. O senhor teve acesso e conhece o Projeto Político Pedagógico do PARFOR? 

25.1.Se sim, na sua opinião, no Pará, o Projeto Político Pedagógico do PARFOR tem sido 

cumprido ou a prática do quotidiano escolar tem apontado outros caminhos neste trabalho de 

formação?   
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ANEXO 6. INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS (FP) 

Guião das entrevistas aos Formandos que frequentam as aulas de turmas com maiores 

taxas de abandono – PARFOR no Pará 

Objetivos: saber qual a perspectiva destes formandos em relação ao problema do abandono: 

se o identificam, a que causas o atribuem, que medidas julgam necessárias para o combater. 

1. Data da entrevista:___/___/___    Horário: ___:___ 

2. Intervalo de idade: 20-25 anos; 26-30; etc.___  

3. Gênero:____ 

4. Qual é o seu grau de habilitação:___________________________  

5. Há quantos anos exerce sua actividade na Educação Básica?________ 

6. Curso:______________________________ Polo: __________________ 

7. Por que razão (ões) resolveu frequentar este curso do PARFOR? 

8. Em sua opinião a metodologia utilizada pelos seus professores facilita a aprendizagem 

dos conteúdos? Por quê? 

9. Os conteúdos estudados se relacionam com situações práticas do seu dia-a-dia?  

10. O que considera mais importante para uma aprendizagem significativa? 

11. Quando estudou o Ensino Médio, o fez por meio de Ensino Supletivo ou Ensino 

Regular? 

12. Como formando(a) quais são as suas inquietações a respeito do curso em que está 

matriculado? 

13. Quais são os principais problemas que detecta no funcionamento do curso em que 

está matriculado? 

14. O (a) senhor (a) consegue observar algum abandono escolar na turma em que está 

matriculado (a)? (caso não tenha passar à questão 15) 

14.1. Sabemos que no Brasil o Governo Federal estipula uma média de possível 

abandono nos cursos superiores de 9%. Para ele, portanto, 9% ainda está dentro 

da normalidade nas Universidades ou Institutos Federais. Tendo em conta tal 

fato, em que nível o senhor (a) considera o abandono na turma em que está 

matriculado (a)? Baixo, médio ou alto?  

14.2. Diante disso, quais são, na sua perspectiva, as causas que levam a esse 

abandono dos seus colegas?   

14.3. Na sua opinião o que poderia ser feito para diminuir esse abandono na turma 

em que está matriculado? (passar à questão 15). 

15. E tem conhecimento de que esse abandono aconteça noutras turmas? (caso não tenha, 

passar à questão 16) 

15.1. Sabemos que no Brasil o Governo Federal estipula uma média de possível 

abandono nos cursos superiores de 9%. Para ele, portanto, 9% ainda está dentro 

da normalidade nas Universidades ou Institutos Federais. Tendo em conta tal 
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fato, em que nível o senhor (a) considera o abandono nessas outras turmas em 

que não está matriculado (a)? Baixo, médio ou alto?  

15.2. Diante disso, quais são, na sua perspectiva, as causas que levam a esse abandono 

nessas outras turmas?  

15.3. Na sua opinião o que poderia ser feito para diminuir esse abandono nessas outras 

turmas?   

16. No seu caso particular, já alguma vez pensou em abandonar o curso? (caso a resposta 

seja não, passar à questão 17). 

17. Como tem sido construída a interação entre professor-aluno durante o processo de 

aprendizagem? 

18. O Plano Nacional de Formação tem contribuído para a sua formação pessoal e 

desenvolvimento profissional? 

18.1. Se sim, de que forma?  

Se não, porque isso não tem ocorrido? 
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ANEXO 7. INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS (FA) 

 

Guião das Entrevistas 

A Formandos que Abandonaram – PARFOR no Pará – nas turmas com maiores taxas 

de abandono 

 

Objetivo: descobrir por que motivos abandonaram a formação PARFOR. 

1. Data da entrevista:___/___/___    Horário: ___:___ 

2. Intervalo de idade: 20-25 anos; 26-30; etc.___  

3. Gênero:____ 

4. Qual é o seu grau de habilitação:  

5. Há quantos anos exerce sua actividade na Educação Básica?________ 

6. Curso em que esteve matriculado: ______________________________ Polo: 

__________________ 

7. Por que razão (ões) resolveu frequentar esse curso do PARFOR? 

8. Em sua opinião a metodologia utilizada pelos seus professores facilitava a 

aprendizagem dos conteúdos? Por quê? 

9. Os conteúdos estudados se relacionavam com situações práticas do seu dia a dia?  

10. O que considera mais importante para uma aprendizagem significativa? 

11. Quando estudou o Ensino Médio, o fez por meio de Ensino Supletivo ou Ensino 

Regular? 

12. Como formando (a) que foi do PARFOR quais são as suas inquietações a respeito do 

curso em que esteve matriculado? 

13. Quais foram os principais problemas que detectou no funcionamento do curso em que 

esteve matriculado? 

14. No seu caso qual foi, ou foram, as causas que o (a) levaram a abandonar o seu curso? 

15. Tem conhecimento de outros colegas do seu curso e turma, ou de outros cursos, que 

tenham abandonado? (Se não passar à questão 17). 

16.1. Sabemos que no Brasil o Governo Federal estipula uma média de possível 

abandono nos cursos superiores de 9%. Para ele, portanto, 9% ainda está dentro 

da normalidade nas Universidades ou Institutos Federais. Tendo em conta tal 

fato, em que nível o senhor (a) considera esse abandono? Baixo, médio ou alto?  

16.2. Diante disso, quais foram, na sua perspectiva, as causas que levaram a esse 

abandono dos seus colegas? 

16.3. Na sua opinião o que poderia ser feito para diminuir esse abandono? 

16. Pode dizer-me como foi construída a interação entre professor-aluno durante o 

processo de aprendizagem? 

17. Apesar de ter abandonado o curso, considera que o Plano Nacional de Formação 

contribuiu de alguma forma para a sua formação pessoal e desenvolvimento 

profissional?  

18.1. Se sim, de que forma?  

18.2.  Se não, por que isso não ocorreu? 
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ANEXO 8. MATRIZ CURRICULAR – CURSO DE LICENCIATURA EM BIOLOGIA 

MATRIZ CURRICULAR 

1º MÓDULO 

DISCIPLINAS  
 

CR CH 

Metodologia da Pesquisa Científica I  02 40 

Educação para as Relações Étnico Raciais 02 40 

Química – metodologia e prática I 02 40 

Biologia – metodologia e prática I  02 40 

Física – metodologia e prática I 02 40 

Matemática Aplicada a Biologia 02 40 

Bioestatística 02 40 

Biologia Celular e Molecular 04 80 

Vivência na Prática Educativa I (*) 02 40 

Total  20 400 

(*) São 40h em sala de aula + 40h distribuídas conforme o Plano de Curso 

 

2º MÓDULO 

DISCIPLINAS  
 

CR CH 

Língua Portuguesa  
 

02 40 

Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento 03 60 

Química – metodologia e prática II 02 40 

Biologia – metodologia e prática II 02 40 

Física – metodologia e prática II 02 40 

Anatomia Humana e Comparada 04 80 

Botânica I 03 60 

Bioquímica 03 60 

Vivência na Prática Educativa II (*)  02 40 

Total  24 460 

(*) São 40h em sala de aula + 60h distribuídas conforme o Plano de Curso 

 

3º MÓDULO 

DISCIPLINAS  
 

CR CH 

Compreensão da função social da escola 02 40 

Genética e Evolução 04 80 

Zoologia I 03 60 

Botânica II 03 60 

Histologia e Embriologia Comparada 04 80 

Fisiologia Humana e comparada 04 80 

Biofísica 03 60 

Vivência na Prática Educativa III (*) 02 40 

Total  22 500 

(*) São 40h em sala de aula + 170h distribuídas conforme o Plano de Curso 
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4º MÓDULO 

DISCIPLINAS  
 

CR CH 

Didática  03 60 

Educação Especial 03 60 

Ecologia I 03 60 

Zoologia II 03 60 

Citogenética Geral  
 

03 60 

Microbiologia e Imunologia 04 80 

Vivência na Prática Educativa IV (*) 02 40 

Total  23 440 

(*) São 40h em sala de aula + 170hs distribuídas conforme o Plano de Curso 

5º MÓDULO 

DISCIPLINAS  
 

CR CH 

Introdução a LIBRAS  
 

02 40 

Legislação e Diretrizes Educacionais 02 40 

História da Biologia 02 40 

Educação Ambiental 03 60 

Ecologia II 03 60 

Zoologia III 03 60 

Parasitologia 04 80 

Vivência na Prática Educativa V (*) 02 40 

Total  21 420 

(*) São 40h em sala de aula + 170hs distribuídas conforme o Plano de Curso 

6º MÓDULO 

DISCIPLINAS  
 

CR CH 

Cultura e Ética Profissional  
 

02 40 

Metodologia da Pesquisa Científica II 02 40 

Optativa I 03 60 

Optativa II 03 60 
Biologia da Conservação 03 60 
Biotecnologia da Reprodução 03 60 
Trabalho Acadêmico de Conclusão 02 40 

Vivência na Prática Educativa VI (*) 02 40 

Total  20 400 

(*) São 40h em sala de aula + 170hs distribuídas conforme o Plano de Curso 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS CR CH 

Biogeografia 03 60 

Introdução Geologia e Paleontologia  
 

03 60 

Políticas Públicas Educacionais no Brasil 03 60 

Educação de Jovens e Adultos 03 60 

Língua Estrangeira (Inglês/Espanhol) 03 60 

Total  15 300 
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ANEXO 9. MATRIZ  CURRICULAR - CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA 

MATRIZ CURRICULAR 

Todos os componentes curriculares oferecidos no curso de Licenciatura em Física via 

plataforma Paulo Freire, apresentarão 80% de sua carga horária ministrada presencialmente 

(PRES) e o restante (20%), será ministrado na modalidade de Educação a Distância (EAD). 

Os créditos (CR), a carga horária aula (CH) e hora-relógio (HR) de cada componente 

curricular também são mostrados na tabela a seguir: 

     

I 
S

E
M

E
S

T
R

E
 

DISCIPLINAS CR PRES EAD HR CH 

Física - Metodologia e Prática I 02 32 08 40 48 

Química – Metodologia e Prática I  02 32 08 40 48 

Biologia – Metodologia e Prática I 02 32 08 40 48 

Estatística  02 32 08 40 48 

Física Fundamental I 04 64 16 80 96 

Cálculo Diferencial e Integral I 04 64 16 80 96 

Metodologia da Pesquisa I 02 32 08 40 48 

Vivência da Prática Educativa I 03 64 16 80 96 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES - - - 25 30 
TOTAL 21 352 88 465 558 

 

      

II
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

DISCIPLINAS CR PRES EAD HR CH 

Física - Metodologia e Prática II 02 32 08 40 48 

Química – Metodologia e Prática 

II 

02 32 08 40 48 

Biologia – Metodologia e Prática 

II 

02 32 08 40 48 

Psicologia da Aprendizagem e do 

Desenvolvimento 

03 48 12 60 72 

Língua Portuguesa 02 32 08 40 48 

Física Fundamental II 04 64 16 80 96 

Cálculo Diferencial e Integral II 04 64 16 80 96 

Vivência da Prática Educativa II 04 64 16 80 96 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES - - - 25 30 
TOTAL 22 368 92 485 582 

 

II
I 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

DISCIPLINAS CR PRES EAD HR CH 

Educação Especial  03 48 12 60 72 

Física Fundamental III  04 64 16 80 96 

Cálculo Diferencial e Integral III  04 64 16 80 96 

Álgebra Linear I 03 48 12 60 72 

Física Computacional 03 48 12 60 72 

Educ. P/ Rel. Étnico-Raciais  02 32 08 40 48 

Vivência da Prática Educativa III  03 48 12 60 72 

Estágio supervisionado I  05 80 20 100 120 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES - - - 25 30 
TOTAL 27 432 108 565 678 
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IV
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

DISCIPLINAS CR PRES EAD HR CH 

Didática  03 48 12 60 72 

Física Fundamental IV  04 64 16 80 96 

Cálculo Diferencial e Integral IV  04 64 16 80 96 

Introdução a LIBRAS  02 32 08 40 48 

Álgebra Linear II  03 48 12 60 72 

Vivência da Prática Educativa III  03 48 12 60 72 

Estágio supervisionado I  05 80 20 100 120 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES - - - 25 30 
TOTAL 24 384 96 505 606 

 

V
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

DISCIPLINAS CR PRES EAD HR CH 

Termodinâmica  03  48  12  60  72  

Compr. da função social da Escola  02  32  08  40  48  

Eletromagnetismo Clássico I  03  48  12  60  72  

Mecânica Clássica I  03  48  12  60  72  

Física Moderna I  03  48  12  60  72  

Legislação e Diretrizes Curriculares  02  32  08  40  48  

Vivência da Prática Educativa V  03  48  12  60  72  

Estágio Supervisionado III  05  80  20  100  120  
ATIVIDADES COMPLEMENTARES -  -  -  50  60  
TOTAL 24  384  96  530  636  

 

V
I 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

DISCIPLINAS CR PRES EAD HR CH 

Optativa I  03  48  12  60  72  

Optativa II  03  48  12  60  72  

História da Física 02  32  08  40  48  

Cultura e Ética Profissional  02  32  08  40  48  

Física Moderna II  03  48  12  60  72  

Metodologia da Pesquisa II  02  32  08  40  48  

Vivência da Prática Educativa VI  03  48  12  60  72  

Estágio Supervisionado IV  05  80  20  100  120  

Trabalho Acadêmico de Conclusão 

de Curso - TAC  

02  32  08  40  48  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES -  -  -  50  60  
TOTAL 25  400  100  550  660  

O curso está composto de uma carga horária total de 3100 (três mil e cem) horas-

relógio, equivalente a 3720 (três mil setecentos e vinte) horas-aula. 

O
P

T
A

T
IV

A
S

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS CR PRES EAD HR CH 

Educação para Jovens e Adultos  03 48 12 60 72 

Políticas Públicas Educacionais no 

Brasil  

03 48 12 60 72 

Mecânica Clássica II  03 48 12 60 72 
Língua Estrangeira 

(Inglês/Espanhol)  

  

03 48 12 60 72 

Mecânica Quântica 03 48 12 60 72 
 

O curso está composto de uma carga horária total de 3100 (três mil e cem) horas-

relógio, equivalente a 3720 (três mil setecentos e vinte) horas-aula. 
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ANEXO 10. MATRIZ CURRICULAR - CURSO DE LICENCIATURA EM 

INFORMÁTICA 

MATRIZ CURRICULAR 

1º Período 

 

Disciplinas 

Hora-aula Total de hora aula 

Presencial Auto-estudo Hora-aula 

(50 min) 

Hora-relógio 

(60 min) 

Fundamentos Filosóficos e 

Históricos da Educação  

64 16 80 66,67 

Introdução a Computação 64 16 80 66,67 

Matemática para 

Computação 

64 16 80 66,67 

Fundamentos da Educação 

a Distância  

32 08 40 33,33 

Metodologia Científica  32 08 40 33,33 
Álgebra Linear 32 08 40 33,33 
Inglês Instrumental  32 08 40 33,33 
Computadores e Sociedade 32 08 40 33,33 

                                                                              Sub-Total  440 366,66 

 

2º Período 

 

Disciplinas 

Hora-aula Total de hora aula 

Presencial Auto-estudo Hora-aula 

(50 min) 

Hora-relógio 

(60 min) 

Algoritmo e Programação 64 16 80 66,67 

Fundamentos da Computação na 

Educação  

64 16 80 66,67 

Estatística Aplicada  32 08 40 33,33 

Arquitetura de Computadores  64 16 80 66,67 

Didática para o Ensino de 

Computação  

64 16 80 66,67 

Sociologia das organizações 32 08 40 33,33 

Redes de Computadores  64 16 80 66,67 

Projeto Integrador Disciplinar I  64 16 80* 80 

                                                                                   Sub-Total 560 480 

 

3º Período 

 

Disciplinas  

Hora-aula Total de hora aula 

Presencial Auto-estudo Hora-aula 

(50 min) 

Hora-relógio 

(60 min) 

Linguagem e Programação 

Orientada a Objetos 

64 16 80 66,67 

Sistema de Informação e Sistema 

de Conhecimento 

64 16 80 66,67 

Prática Pedagógica I 64 16 80* 80 

Estrutura de Dados 64 16 80 66,67 

Sistemas Operacionais 64 16 80 66,67 

Projeto Integrador Disciplinar II 64 16 80* 80 

Estágio Curricular 

Supervisionado I 

90 10 100* 100 

                                                                                   Sub-Total 580 526,67 
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4º Período 

 

Disciplinas  

Hora-aula Total de hora aula 

Presencial  Auto-estudo Hora-aula 

(50 min) 

Hora-relógio 

(60 min) 

Psicologia da Educação  
 

64 16 80 66,67 

Análise e Projeto Orientação à 

Objetos 

64 16 80 66,67 

Prática Pedagógica II 64 16 80* 80 

Interação Humano-Computador 64 16 80 66,67 

Educação para Relações 

Etnicorraciais 

32 8 40 33,33 

Projeto Integrador Disciplinar III 64 16 80* 80 

Estágio Curricular 

Supervisionado II 

90 10 100* 100 

                                                                                    Sub-Total 540 493,34 

 

5º Período 

Disciplinas  Hora-aula Total de hora aula 

Presencial Auto-estudo Hora-aula 

(50 min) 

Hora-relógio 

(60 min) 

Inclusão e Acessibilidade 

Digital  
 

64 16 80 66,67 

LIBRAS 32 08 40 33,33 

Engenharia de Software 

Educacional 

64 16 80 66,67 

Metodologia de Aprendizagem 

em EaD 

64 16 80 66,67 

Multimídia na Educação 64 16 80 66,67 

Estrutura e Funcionamento da 

Educação Brasileira 

64 16 80 66,67 

Trabalho Acadêmico de Curso I 32 08 40* 40 

Estágio Curricular 

Supervisionado III 

32 08 40* 40 

                                                                            Sub-Total 580 506.67 

 

6º Período 

Disciplinas Hora-aula Total de hora aula 

Presencial Auto-estudo Hora-aula 

(50 min) 

Hora-relógio 

(60 min) 

Banco de Dados 64 16 80 66,67 

Tópicos Especiais em 

Computação Educacional 

32 08 40 33,33 

Desenvolvimento de Sistemas 

WEB 

64 16 80 66,67 

Avaliação e Planejamento 

Educacional 

64 16 80 66,67 

Gerência de Projetos 32 08 40 33,33 

Trabalho Acadêmico de Curso II 64 16 80* 80 

Estágio Curricular 

Supervisionado IV 

90 10 100* 100 

Atividades Complementares   200* 200 

  Sub-Total 700 646.66 

  TOTAL 3.400 3.020 

* Hora/aula de 60 minutos 


