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RESUMO 

 

A formação de professores e as licenciaturas ainda se constituem como problemáticas em 

aberto para as políticas educacionais no Brasil. Dentro da temática formação de professores 

da Educação Básica, o objetivo desta dissertação é problematizar como funcionam os 

programas federais de formação inicial enquanto constituintes de políticas públicas para 

educação. Elencamos dois objetivos específicos. Primeiro, compreender a racionalidade de 

governo a perpassar tais programas. Segundo, analisar quais são os procedimentos propostos e 

os efeitos produzidos por essa racionalidade. A pesquisa se insere na perspectiva da 

abordagem qualitativa, recorrendo à pesquisa bibliográfica e à análise documental. A noção 

de governamentalidade é empregada como referencial teórico-metodológico para investigar os 

programas lançados na última década de 2000. Na articulação entre a noção de 

governamentalidade e os estudos sobre formação de professores, buscou-se compreender os 

programas como práticas neoliberais de governo perpassadas e sustentadas por uma 

racionalidade de governo. Com esses encaminhamentos foi possível notar que os programas 

federais têm funcionado como os principais responsáveis pela produção de subjetividades 

docentes contemporâneas. A governamentalidade neoliberal presente nos programas não 

somente legitima a formação de professores em termos de mercado, mas convoca as 

Instituições de Ensino Superior a tornar seus produtos acadêmicos e a si mesmas uma 

mercadoria. Ao realizarmos essa investigação entendemos que a racionalidade neoliberal tem 

produzido mudanças econômicas concretas na formação inicial, mas também mudanças no 

interior das subjetividades. A racionalidade presente nos programas analisados parece 

governar menos a partir do governo de Estado e governar mais a partir das técnicas de 

governo de si e dos outros. 

 

Palavras-Chave: Governamentalidade, Formação de Professores, Programas Federais para 

Educação. 
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ABSTRACT 

 

Teacher formation and degrees still are as problematic open for educational policies in Brazil. 

Within the thematic formation of Basic Education  teachers, the main objective of this 

dissertation is to discuss the federal initial formation programs as constituents of public 

policies for education.Two specific objectives were listed. First, understand the rationality of 

government to pervade such programs. Second, consider what are the procedures and the 

proposed effects of this rationality. The research fits into the perspective of qualitative 

approach. For instruments of data collection, we used the literature search and document 

analysis. The notion of governmentality is used as a theoretical framework to investigate the 

programs launched over the past decade of 2000. In the relationship between the notion of 

governmentality and studies on teacher formation, the programs were understood as practices 

government pervaded and supported by a neoliberal rationality. With these referrals was 

possible to note that federal programs has functioned as the main responsible for the 

production of subjectivities contemporary teachers. The neoliberal governmentality present in 

the programs not only legitimizes the training of teachers in terms of market, but calls the 

higher education institutions to make their academic products and yourself into a 

merchandise. To carry out the investigation it was revealed that the neoliberal 

governmentality produces concrete economic changes, but also changes within the 

subjectivities. This rationality in the analyzed programs appears to govern less from the state 

government and govern more from the government techniques of self and others. 

 

Keywords: Governmentality, Teacher Formation, Federal Programs by Education 
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INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, a formação de professores e as licenciaturas não se configuram como 

prioridade nos investimentos e recursos orçamentários (FREITAS, 2007). Em conjunto, as 

condições para formação dos professores no país – ofertadas em programas e por políticas 

públicas – de modo geral, encontram-se distante daquilo a ser considerado satisfatório 

(GATTI; BARRETO, 2009). A situação da formação de docente no Brasil esta 

suficientemente radiografada (CURY, 2013), porém, as políticas educacionais parecem não 

considerar a vasta produção de conhecimento na área de formação de professores. As ações 

voltadas para a formação dos professores ainda não abarcaram parte importante da produção 

científica elaborada nos últimos anos (UNESCO, 2004). Consequentemente, permanece “o 

embate entre as demandas das entidades e dos movimentos e as ações do governo em 

continuidade às políticas neoliberais” dos governos anteriores. Somada a isso, há “uma 

enorme retração na participação dos movimentos na definição da política educacional” 

(FREITAS, 2007, p. 1207). Igualmente, as perspectivas de políticas para essa formação, 

discutidas em vários fóruns pela Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (ANFOPE), pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd) e pelo Centro de Estudos e Sociedade (CEDES), parecem não se concretizar na 

maioria das licenciaturas (GATTI, 2011). Sem sombra de dúvidas, a formação de professores 

e as licenciaturas ainda se constituem como problemáticas em aberto para as políticas 

educacionais no Brasil.  

Os professores constituem um dos mais numerosos grupos profissionais cujo trabalho 

é de alta relevância para o desenvolvimento das sociedades contemporâneas (GATTI; 

BARRETO; ANDRÉ, 2011; NÓVOA, 1999). Em nenhum outro momento histórico, 

provavelmente, a formação de professores tenha recebido tanta ênfase, especialmente por 

parte do governo federal, como nas últimas décadas. Principalmente por meio do MEC e da 

CAPES, vários programas têm sido propostos para atender a demanda de formação inicial de 

professores exigida pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), Lei 

9.394/1996. Mas, sem sombra de dúvida, a formação de professores e as licenciaturas ainda se 

constituem como problemáticas em aberto para as políticas educacionais.  

Nesse cenário de conflito entre o que ainda precisa ser feito e aquilo que foi ou ainda 

está sendo feito, algumas questões nos desafiam: como funcionam os programas federais 

enquanto políticas públicas? Contemporaneamente, o que há de diferente neles? Qual a 
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racionalidade de governo a perpassar a variedade de programas que tem sido lançada pelo 

governo? Quais os procedimentos e quais os efeitos dessa racionalidade podem ser 

apreendidos? O que eles estão fazendo de diferente? 

Nesta investigação, temos como objetivo geral problematizar como funcionam os 

programas federais de formação inicial enquanto constituintes de políticas públicas para 

educação. Elencamos dois objetivos específicos. Primeiro, compreender a racionalidade1 de 

governo a perpassar tais programas. Segundo, analisar quais são os procedimentos e os efeitos 

propostos por essa racionalidade. Aqui se torna necessária uma explicação. Não estamos 

falando da relação de causa e efeito, especialmente porque muitas vezes só procuramos quais 

foram as causas quando tomamos ciência de seus efeitos (ROSE, 1996). Pensamos efeito no 

sentido foucaultiano, buscando identificar: que papel as práticas – que em seu conjunto, 

podem ser entendidas como técnicas, tecnologias e procedimentos de poder – desempenham? 

Tentaremos “analisar exatamente o que as práticas fazem” (DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 

135), sem darmos atenção à noção de origem que a busca da causa carrega. Efeito, então, 

seria a descrição da expressão de como “as práticas organizadas [e em conjunto] operam” 

(ibidem, p. 115). Especificamente para esse trabalho, por efeito entendemos aquilo que uma 

governamentalidade neoliberal produz, por meio dos programas analisados, elaborando uma 

maneira de funcionamento da formação docente. 

Para compreender a racionalidade que vem perpassando e constituindo não somente os 

programas federais, mas as políticas educacionais no Brasil, a noção de governamentalidade 

(FOUCAULT, 2008) será empregada como referencial teórico-metodológico. Por 

governamentalidade compreendemos o conjunto de estratégias que orientam o emprego das 

práticas de poder, inclusive de vigilância e de controle, empregues no sentido de governar 

menos para governar mais. Nesse sentido, os programas são considerados como práticas de 

governo. 

Para descrever como a governamentalidade nos servirá para problematizar nosso 

objeto de pesquisa, no primeiro capítulo descreveremos o contexto que levou a emergência 

desse neologismo. Argumentaremos que esse termo foi utilizado como parte das 

problematizações sobre o Estado e a população. Veremos que diferentes modos de 

racionalização do exercício de governo se apoiaram, contestaram, combateram e constituíram 

o Estado moderno. Esse processo de governamentalização do Estado será discutido a partir de 

                                                           
1Neste trabalho racionalidade é compreendida como modo de pensar sobre o governar (conduzir condutas) e 
organizar os meios para alcançar determinados fins. 



13 
 

 
 

três momentos. O primeiro é a razão de Estado. O segundo é o liberalismo. O terceiro é o 

neoliberalismo. 

 Ao discutir o neoliberalismo daremos especial atenção à vertente norte-americana. 

Veremos que a governamentalidade neoliberal produz mudanças econômicas concretas, mas 

também mudanças nas formas de subjetivação. O neoliberalismo busca produzir o homem 

econômico que é um sujeito da empresa, da produção. Para tentar fabricá-lo, utiliza a 

educação como mecanismos de assujeitamento. Com certeza, os princípios mercadológicos se 

expandem a todas as esferas sociais e a educação passa a ser entendida como um investimento 

produtivo, algo capaz de fazer a economia crescer. Nessa vertente de pensamento, as políticas 

têm funcionado como ferramentas que, para além de disseminar a racionalidade neoliberal, 

produzem subjetividades. 

No segundo capítulo, argumentaremos como a governamentalidade neoliberal está 

presente nas políticas educacionais no Brasil. Discutiremos que a descentralização do ensino e 

a privatização dos serviços educacionais são procedimentos utilizados pela 

governamentalidade neoliberal para reprogramar a educação e sintonizá-la à  do mercado. 

Nesse contexto de mudanças, a docência é vista como uma das questões de Estado mais 

difíceis, por suas implicações políticas e financeiras. Por um lado, os professores são vistos 

como um problema, sobretudo, por constituírem o grupo ocupacional mais numeroso de 

trabalhadores do Estado. Por outro, desenvolvem um papel central para responder aos 

desafios educacionais e de formação para o mercado do atual século. Contudo, o professor 

parece ser eleito pela governamentalidade neoliberal como o ator principal para realizar as 

mudanças impostas pela globalização.  

No terceiro capítulo, discutiremos a formação inicial de professores. Argumentaremos 

que, apesar do importante papel desenvolvido pelos docentes na formação da sociedade 

contemporânea, a formação de professores não parece ser uma prioridade nos recursos 

orçamentários. Ao debatermos sobre os aspectos históricos, argumentaremos que a falta de 

interesse pela profissão é um dos problemas presente na formação de professores no Brasil 

desde o Império. Parece não ter uma solução em curto prazo para os diversos problemas que 

se arrastam há longos anos. Porém, algumas iniciativas têm sido lançadas pelos governos. 

Mediante o professor ser imprescindível para a efetivação das políticas educacionais, a 

formação de docentes tem recebido ênfase, principalmente, por parte do governo federal. 

Entre os anos de 2000 a 2012 foram lançados oito programas federais para a formação inicial 

de professores da Educação Básica: Programa de Formação Inicial para Professores em 
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Exercício na Educação Infantil (PROINFANTIL); Programa de Formação Inicial para 

Professores dos Ensinos Fundamental e Médio (PRÓ-LICENCIATURA); Programa de Apoio 

à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas (PROLIND); Programa de Consolidação das 

Licenciaturas (PRODOCÊNCIA); Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura 

em Educação do Campo (PROCAMPO); Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID); Programa Licenciaturas Internacionais (PLI) e o Programa Laboratórios 

Interdisciplinares de Formação de Educadores (LIFE).  

Além dos programas aqui analisados, outras duas ações do MEC têm produzido 

efeitos na formação de professores. O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR). A UAB é um 

sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior para 

camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária. A maior parte 

dos cursos ofertados na UAB é de graduação com duração de quatro anos. O sistema oferece 

cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da educação básica. 

Com o lançamento da UAB, em 2006, as ações do PRÓ-LICENCIATURA foram deslocadas 

para o âmbito desse sistema. Segundo o MEC, a UAB, além de fortalecer as estruturas 

educacionais do Brasil, foi uma alternativa para universalizar o acesso ao ensino superior. Em 

consonância com o relatório da gestão do MEC, em 2010, a UAB contava com mais de 143 

mil matrículas ativas, com 591 polos em funcionamento e 92 instituições participantes do 

sistema (BRASIL, 2010a). A criação da UAB expressa uma racionalidade neoliberal que 

pretende ampliar a formação inicial para além dos centros de educação, das faculdades e da 

ambiência universitária, para os polos presenciais nos municípios (FREITAS, 2007), com o 

intuito de facilitar o acesso de pessoas que dificilmente teriam cursado o Ensino Superior caso 

não houvesse esse Sistema. 

Em 2009, o MEC lançou o Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (PARFOR), mediante o princípio de colaboração com as Secretarias de 

Educação dos Estados e Municípios e as Instituições de Educação Superior neles sediadas. 

O PARFOR oferta cursos de formação inicial e continuada, nas modalidades presencial e a 

distância. Por meio dessa proposta, a CAPES fomenta cursos de formação inicial, 

presencial, emergencial e cursos na modalidade a distância, por meio da UAB. O Plano 

oferece primeira licenciatura (para docentes que não tenham formação superior); segunda 

licenciatura (para professores em exercício há pelo menos três anos na rede pública que 
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atuem em área distinta da sua formação inicial); e formação pedagógica (para docentes 

graduados, mas não licenciados). 

De acordo com o relatório da gestão da CAPES (2009-2014), foram implantadas no 

PARFOR 2.428 turmas, em 451 municípios localizados em 24 unidades da federação 

(apenas os estados de Alagoas, Sergipe e Goiás não abrigaram turmas do Plano). Entre os 

anos de 2009 a 2014, 79.060 professores da rede pública efetuaram matrícula nas turmas 

do PARFOR. A maioria (67.810) das matrículas ocorreu em turmas de primeira 

licenciatura. Até 2014, o número total de formados correspondeu a 12.103. A evasão no 

PARFOR representa 18,73%, considerada inferior à dos cursos regulares de licenciatura 

(BRASIL, 2014b). A UAB e o PARFOR não se constituíram em objeto dessa investigação, 

uma vez que nos propomos a analisar ações denominadas pelo governo como programas. 

A UAB é um Sistema que abriga diferentes programas e o PARFOR, um Plano que 

também acolhe diversas ações voltadas para a formação inicial. 

Os capítulos quatro e cinco tratam da análise dos programas. No capítulo quatro são 

analisados os programas federais de formação inicial de professores que fomentam cursos de 

formação inicial de docentes e/ou a oferta de vagas em cursos de licenciatura. Discutiremos 

que a racionalidade política presente nos programas age de forma pontual e, tomando como 

referência as estratégias do campo empresarial, realiza investimento de curto prazo. Todavia, 

investimentos pontuais parecem não ser uma solução para atender a demanda de formação de 

professores. 

Os programas de formação inicial que ofertam apoio financeiro para introduzir 

inovações nos cursos de licenciaturas serão discutidos no capítulo cinco. Argumentaremos 

que a necessidade de inovação, um dos principais fatores enaltecidos na gestão empresarial, é 

utilizada pela racionalidade neoliberal como estratégia para conduzir a formação de 

professores e sintonizá-la às demandas do mercado. Nosso argumento é que esses programas 

pretendem operar mudanças concretas nas instituições e mudanças no interior das 

subjetividades. 

Nas considerações finais retomaremos os principais argumentos desenvolvidos ao 

longo desta dissertação. Evidenciaremos que os programas funcionam como maquinaria de 

uma governamentalidade neoliberal que busca maximizar a competitividade e aumentar a 

concorrência entre todos e cada um. Nessa arena mercadológica, as Instituições de Ensino 

Superior são convocadas a tonar seus projetos educacionais e a si mesmas uma mercadoria.  
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1. PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo, apresentaremos o referencial teórico-metodológico utilizado na 

pesquisa. Inicialmente, descreveremos o contexto que levou à emergência do neologismo 

governamentalidade. Em seguida, discutiremos o processo de governamentalização do Estado 

a partir de três modelos de racionalização de governo: a razão de Estado, a 

governamentalidade liberal e a governamentalidade neoliberal. No final dessa discussão, 

apresentaremos como a noção teórico-metodológica de governamentalidade servirá para 

problematizar e analisar os programas federais como políticas públicas. 

 

1.1 A noção de governamentalidade 

 

Em seus seminários, Foucault não tinha como foco central a transmissão de 

conhecimentos ou a produção de aprendizagens. As aulas eram mais do que momentos para 

apresentar ao público o andamento e os acontecimentos de sua própria investigação. Nogueira 

(2009) mostra que essas aulas não eram preparadas pensando nas necessidades e nas 

demandas do público. Os problemas e as questões apresentados relacionavam-se com a ordem 

do pensamento e dos interesses de Foucault. Os cursos por ele dados eram, portanto, ocasiões 

de organização conceitual, estabelecimento de relações e de produção de noções que lhe 

permitiam diferentes articulações. 

Na aula de 8 de fevereiro de 1978, Foucault (2008b, p. 156) começa a dimensionar o 

que chamou de governamentalidade: “Por que querer estudar esse domínio, no fim das contas 

inconsistente, nebuloso, cingido por uma noção tão problemática e artificial quanto a de 

„governamentalidade‟? Minha resposta, é claro, será imediatamente a seguinte: para estudar o 

problema do Estado e da população”. A noção de governamentalidade, em um primeiro 

momento, se referia às questões ligadas à formação do Estado Moderno, ou Estado 

governamentalizado. Talvez esse termo tenha sido elaborado para evitar o emprego de 

conceitos como Estado e estatização próprios das análises das ciências sociais (NOGUEIRA, 

2009).  

A noção de governamentalidade, provavelmente, foi utilizada para apreender e 

problematizar toda uma variedade de modos de agir sobre a conduta individual e coletiva em 

nome de determinados objetivos que não têm o Estado como origem (RABINOW; ROSE, 

2006). Confirmando essa lógica, Foucault (2008b) se recusou a fazer uma teoria do Estado. 
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Para ele, o Estado não é universal nem possui uma essência, tampouco é em si uma fonte 

autônoma de poder. O Estado, para Foucault (2008b), nada mais é do que o efeito móvel de 

um regime de governamentalidades múltiplas. Em suma, de práticas de governo em 

constantes mudanças. 

O interesse não está em tentar arrancar do Estado o seu segredo, sua essência. Trata-se 

de investigar o problema do Estado a partir das práticas de governamentalidade. De um modo 

geral, essa racionalização do exercício de governo, denominada governamentalidade, tem 

como objetivo não apenas a manutenção de um território, mas também o governo dos 

homens. O Estado, presente na vida de todos os homens, deve cuidar de sua população, pois 

“nunca se governa um Estado, nunca se governa um território, nunca se governa uma 

estrutura política. Quem é governado são sempre pessoas, são homens, são indivíduos ou 

coletividades” (FOUCAULT 2008, p. 164). 

Para Foucault (2008b, p. 143), governamentalidade quer dizer três coisas: 

 
1 − o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, 
cálculos e táticas que permitem exercer esta forma bastante específica e complexa de 
poder, que tem por alvo a população, por forma principal de saber a economia 
política e por instrumentos técnicos essenciais os dispositivos de segurança. 2 − a 
tendência que em todo o Ocidente conduziu incessantemente, durante muito tempo, 
à preeminência deste tipo de poder, que se pode chamar de governo, sobre todos os 
outros − soberania, disciplina, etc. − e levou ao desenvolvimento de uma série de 
aparelhos específicos de governo e de um conjunto de saberes. 3 − resultado do 
processo através do qual o Estado de justiça da Idade Média, que se tornou nos 
séculos XV e XVI Estado administrativo, foi pouco a pouco governamentalizado. 

 
No processo de governamentalização do Estado, conforme veremos a seguir, 

diferentes técnicas de governo fomentaram uma mutação no Estado – criando instituições que 

passam a fazer parte de sua estrutura, com normas e leis pautadas em campos de 

conhecimento a explicar o que são os sujeitos e as populações, bem como seus 

funcionamentos – e o constituiu como Estado Moderno. Nesse cenário, emergem artes de 

governar que se estruturam em torno da preocupação territorial de soberania em relação a 

outros estados, avançando na direção da melhor organização racional do próprio Estado, 

tendo como preocupação central técnicas complexas de governo que têm por objeto a 

população. Esse processo de governamentalização foi uma “preparação mental e material do 

Estado para essa nova fase da arte de governar” (SILVA, 2010, p. 35).  
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1.2 - Processos de governamentalização do Estado 

 

As técnicas de governar se modificam ao longo do tempo, em função de vários 

acontecimentos, como a expansão demográfica, por exemplo. Portanto, o Estado, como o 

conhecemos hoje, é resultado de inúmeras mudanças provocadas pelas lutas políticas 

decorrentes das diferentes artes de governo que buscavam se estabelecer. No século XVI, a 

questão do governo emerge a partir de situações envolvidas no ato de governar: “Como se 

governar, como ser governado, como governar os outros, por quem devemos aceitar ser 

governados, como fazer para ser o melhor governador possível?” (FOUCAULT, 2008b, p. 

118).  

No decorrer do século XVI até meados do século XVIII, o ato de governar foi 

tomando forma uma nova lógica de exercício de poder. A produção dos conflitos de conduta 

já não concentra apenas no campo da instituição religiosa e passa a ser discutida também nas 

instituições políticas. É possível verificar a passagem de uma arte de governo baseada nas 

virtudes tradicionais e na habilidade humana para outra cujos princípios e comandos são 

próprios do Estado (SANTOS, 2010). Para melhor explicitar o processo de transformação 

dessa arte de governar, discutiremos o sentido da palavra governo.  

O termo governo nos sugere uma significação bastante ampla que tinha no século 

XVI. Governo não se relacionava somente às estruturas políticas e à gestão dos estados, já que 

“ele não recobria apenas formas instituídas e legítimas de sujeição política ou econômica; mas 

modos de ação mais ou menos refletidos e calculados, porém todos destinados a agir sobre as 

possibilidades de ação dos outros indivíduos” (FOUCAULT, 1995b, p. 244). Na acepção de 

ordem material, a palavra governo pode aludir tanto ao ato de fazer ir em frente (governar-se 

para uma ascese material, disciplinando-se com o objetivo de maior ganho) quanto à definição 

de sustentar para manter a subsistência. Já na acepção de ordem moral, pode referir-se ao ato 

de conduzir, impor um regime. Uma terceira significação se aplica a uma relação entre 

indivíduos, em uma relação de chefia, por exemplo.  

Os sentidos da expressão de governo não são observações de puro vocabulário. Eles 

têm implicações políticas, pois existe uma multiplicidade de formas de governo. Várias 

pessoas governam a exemplo do pai de família em relação a casa e o professor em relação aos 

alunos. Porém, há uma imanência das práticas de governo em relação ao Estado. É no interior 

do Estado que o pai vai governar a família e o professor vai governar os alunos, com base em 
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princípios econômicos, materiais e morais mais ou menos comuns para o governo de Estado, 

dos outros e de si. 

Especificamente no curso do Collége de France (1978), Foucault destaca basicamente 

três formas de governos. A primeira é o governo de si e dos outros (que se relaciona à moral e 

à ética). A segunda, a arte de governar a família (que diz respeito à economia). Por fim, a 

terceira é a ciência de bem governar o Estado (que diz respeito à política de Estado). Apesar 

de diferentes, essas formas de governos possuem uma continuidade ascendente e descendente. 

Em relação à continuidade ascendente, aquele que quer governar o Estado deve antes 

governar a sua família e seus bens. Sob uma perspectiva de continuidade descendente, quando 

o Estado é bem governado, os pais sabem como governar sua família. Nessa dupla 

continuidade, o elemento fundamental é o governo da família, isso é, a economia. 

 

1.2.1 – Razão de Estado 

 

No século XVI, a economia é compreendida como uma forma de governar. Uma 

maneira meticulosa do pai de família de administrar não somente os indivíduos, mas também 

os bens. A razão de Estado busca introduzir essa forma de controle que o pai de família tem 

sobre a sua casa e seus bens na gestão de um Estado, controle sustentado não pela imposição 

de leis, mas pela condução de condutas. Nesse contexto, conduta se refere, ao mesmo tempo, 

ao ato de conduzir o outro e à maneira de comportar-se em um campo aberto de 

possibilidades para conduzir-se (FOUCAULT, 1995b). O pai de família governa, conduzindo 

condutas. Ele não institui uma lei, mas estrutura o campo de ação dos outros. Esse 

governamento, “essa prática de condução das condutas, opera no interior das famílias, no 

interior das escolas, das prisões, institui relações de trabalho, de estudo, de afetos, de 

participação social, enfim, a governamentalidade constitui as relações” (HATTGE, 2014, p. 

36).  

Ainda no século XVI, há a formação de um Estado cujo propósito é aprimorar essa 

arte de governar. Porém, no século XVII, essa razão de Estado fica bloqueada, não encontra 

uma dimensão própria. Essa arte ou se coincidia com a soberania, como princípio de 

organização política, ou se acomodava ao minucioso modelo de governo da família. O 

desbloqueio dessa arte de governar esteve ligado à percepção dos problemas específicos da 

população. “Foram os problemas relacionados com esse domínio designado, desde o século 

XVIII, pelo neologismo população [...] que levaram os estados modernos a desbloquear a arte 
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de governo” (RAMOS DO Ó, 2009, p. 105). A população emerge absolutamente irredutível à 

família. A realidade dos fenômenos próprios da população vai focalizar a noção de economia 

em outra categoria, além da família. A população torna-se, portanto, o objeto que o governo 

precisará levar em conta em seu saber para efetivamente governar. 

É com o mercantilismo que se começa a construir um saber científico e racional sobre 

o que se tornaria o Estado moderno. A ação mercantil possibilitou uma racionalidade por 

parte do Estado, cuja lógica de reconhecimento se amparou em leis, ordens e regulamentos, 

fomentando aquilo que se tornaria um governo de muitos, consentido e acordado. A arte de 

governar parece encontrar suporte na concepção de “vontade geral” de Rousseau. O exercício 

de poder se baseava no contrato cujas regras são definidas pelos indivíduos. Esse contrato 

regula as relações do Estado e todas as relações sociais. O governante é visto apenas como um 

instrumento, um representante da vontade da maioria, diferente do governo presente na 

monarquia (SILVA, 2010). Desse modo, os eleitores seriam os principais; e os políticos 

eleitos, seus agentes. 

Na razão de Estado, a racionalidade governamental é a do próprio indivíduo soberano 

que pode dizer “eu, o Estado”. Essa razão busca na existência e no fortalecimento do Estado o 

fim capaz de justificar e regular o exercício de governo. O liberalismo rompe com esse 

pensamento. Não é o Estado que pressupõe o exercício imediato do governo. Mas é a partir da 

sociedade que surge o princípio de se pensar a necessidade da existência de um governo. 

Portanto, o liberalismo (princípio e método de racionalização do exercício do governo), marca 

uma forma de governo distintamente moderna (DOHERTY, 2008). 

 Para justificar sua existência, o governo buscará refletir sobre as finalidades a serem 

perseguidas em relação à sociedade. Governar um Estado passou a ser um exercício de poder 

segundo um novo modelo de saber, não somente sobre um território, mas também um 

exercício ao nível de todos e de cada um (FOUCAULT, 2008a). Esse saber, a atuar sobre 

todos os processos que giram em torno da população e, consequentemente, sobre cada família, 

reconfigura aquilo que se passou a chamar de economia.  

A ampliação da noção de economia permitiu construir um conhecimento sobre todos 

os mecanismos que perpassam a população, sistematizado com base em dados estatísticos, 

dando identidade a uma nova Ciência de Estado. A estatística mostra que os fenômenos da 

população são irredutíveis aos da família. Por exemplo, os efeitos econômicos da população 

são decorrentes de seus deslocamentos, dos seus modos de fazer e racionalizar, de suas 

maneiras de constituir os indivíduos como sujeito de um determinado contexto e também de 
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serem constituídos pelos mecanismos e processos de governo dos outros e de Estado. Os 

processos estatisticamente identificáveis e analisáveis são descritos em formas “palpáveis” 

para a atuação do Estado. Nesse cenário, o governo é visto como “o domínio prático e técnico 

em que a ação humana se verga às regras do cálculo, da medida e da comparação” (RAMOS 

DO Ó, 2009, p. 103).  

 

1.2.2 – Liberalismo como governamentalidade biopolítica 

 

A família aparece como elemento no interior da população, e não como modelo de 

governo. Para chegar a governar uma família, o Estado precisará efetivamente governar 

primeiro a população na qual o Estado vai intervir, não para regulamentar, mas para dirigir, 

facilitar os processos próprios da população. Emergente em meados do século XVIII, essa 

nova governamentalidade liberal proposta pelos economistas passa a atuar com o biopoder, e 

concomitantemente, a constituí-lo. Talvez por isso “Foucault analisou o liberalismo como 

uma forma histórica de governamentalidade biopolítica, ou seja, como uma forma de 

racionalidade política dedicada ao governo das populações e à condução da conduta” 

(HAMANN, 2012, p. 106). Assim, o liberalismo pode ser compreendido como condição de 

inteligibilidade da biopolítica.  

Quando falamos em biopolítica, estamos entendendo “todas as estratégias específicas 

e contestações sobre as problematizações da vitalidade humana coletiva” (RABINOW; 

ROSE, 2006). Nesse cenário, os processos de natalidade, de mortalidade e de longevidade, 

somados aos problemas econômicos e políticos, constituem os primeiros objetos de saber e os 

primeiros alvos de controle da biopolítica (FOUCAULT, 2005). Ao considerar esses 

processos, o biopoder, exercido não sobre o Estado e o território, mas sim sobre a população, 

intervém, sobretudo, para aumentar a vida e controlar seus acidentes e suas eventualidades 

(FOUCAULT, 2005).  

Essa governamentalidade biopolítica, de base liberal, atua centralmente com os 

dispositivos de segurança. Esses dispositivos, diferentemente dos dispositivos disciplinares2, 

tendem a não considerar os detalhes como bons ou ruins em si mesmos. Buscam, na verdade, 

                                                           
2 A disciplina, como tecnologia de poder, opera na medida em que há uma multiplicidade, existindo objetivos a 
serem alcançados a partir dessa multiplicidade. Assim, o corpo do indivíduo é compreendido como uma maneira 
de recortar, isto é, individualizar a multiplicidade e não a matéria-prima a partir da qual a disciplina é construída. 
A disciplina não deixa que nada seja entregue a si mesmo, cuidando de cada detalhe. Busca inspecionar tudo: até 
a menor infração deve ser corrigida. Tenta e quer tudo vigiar, propondo como resposta aos desviantes algum tipo 
de controle ou punição. 
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apoiar-se nesses detalhes para apreender como as coisas vão se produzir, sejam elas 

desejáveis ou não. A segurança não proíbe nem prescreve. Tem por função responder a uma 

realidade, e essa resposta regulará a realidade que buscou responder. A segurança, como 

forma de exercício de poder, vai se apoiar em dados materiais e vai atuar com a disposição do 

espaço em função de acontecimentos, levando em consideração o contexto multivalente e 

transformável.  

No planejamento do espaço serão considerados os elementos que se justificam por sua 

polifuncionalidade. Por exemplo, ao se construir uma rua, deverão ser avaliados não apenas 

os acontecimentos desejavéis como a circulação de pessoas, carros e mercadorias, mas 

também os acontecimentos não desejáveis como doenças, acidentes e roubo. Ao se planejar, 

deve-se pressupor não apenas o desejável, mas também os possíveis riscos que podem se 

tornar reais. Desse modo, a ação governamental se encarregará de maximizar os elementos 

positivos e de tentar minimizar o que não é desejável (FOUCAULT, 2008b). 

Os dispositivos de seguranças não são uma anulação das estruturas jurídico-legais ou 

dos mecanismos disciplinares. Não há uma série na qual os elementos vão se suceder. “Não 

há a era do legal, a era do disciplinar, a era da segurança” (FOUCAULT, 2008b, p. 11). Os 

mecanismos disciplinares, que agem sobre o corpo, e os mecanismos de segurança, que 

regulamentam a população, são articulados uns com os outros. O que muda, ao longo do 

tempo, são os tipos de exercício de poder, que se aperfeiçoam, se complexificam ou se 

articulam.  

 

1.2.3 – Governamentalidade neoliberal e o homem econômico  

 

No século XX, o neoliberalismo emerge como o terceiro modelo de racionalização do 

exercício de governo presente: o primeiro é a razão de Estado; o segundo é o liberalismo 

(SANTOS, 2010). Os dois exemplos contemporâneos do liberalismo – o neoliberalismo 

alemão dos anos 1948-1962 e o neoliberalismo norte-americano da Escola de Chicago – se 

apresentam como uma crítica a uma suposta irracionalidade própria do excesso de governo. 

No neoliberalismo atual, quer se tome a forma alemã ou se tome a forma americana, o que 

está em questão não é “a recorrência de velhas formas de economia liberal, formuladas nos 

séculos XVIII e XIX, que o capitalismo atualmente reativaria” (FOUCAULT, 2008a, p. 159). 

Nessa nova governamentalidade, interessa saber se uma economia de mercado pode servir de 

modelo para um Estado.  
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Os neoliberais retomam o princípio de concorrência para assegurar a racionalidade 

econômica. Essa concorrência, tanto para os ordoliberais quanto para os neoliberais norte-

americanos, não é considerada como natural entre indivíduos e comportamentos. A 

concorrência é encarada como um jogo formal de desigualdades (FOUCAULT, 2008a), que 

só poderá existir se for produzido por uma governamentalidade ativa. Desse modo, não há 

espaço de mercado que se pode deixar livre.  

O neoliberalismo alemão, ou ordoliberalismo3, emerge na época do pós-guerra. Os 

ordoliberalistas buscam aplicar à economia o Estado de direito. Esse Estado, no fim do século 

XVIII e no início do século XIX, se define em oposição a duas situações. A primeira faz 

oposição ao despotismo, sistema que faz da vontade do soberano o princípio de obrigação de 

cada um e de todos em relação ao poder público. Esse sistema faz tudo o que pode ser 

injunção do poder público originar-se da vontade do soberano. A segunda se opõe ao Estado 

de polícia, sistema que estabelece da lei geral à medida particular um continuum entre todas 

as formas possíveis de injunção desse poder público. No Estado de direito, os atos do poder 

público se tornam coercitivos somente se estiverem enquadrados em leis. Ele age de acordo 

com a lei e no âmbito da lei (FOUCAULT, 2008a). 

Na segunda metade do século XIX, aparece outra definição dessa noção de Estado de 

direito. Um Estado em que há leis e instâncias judiciárias que vão arbitrar as relações entre os 

indivíduos, de um lado, e o poder público, de outro (FOUCAULT, 2008a). Assim, os 

cidadãos podem recorrer contra o poder público, ou seja, a lei não pode assumir um fim 

particular. Ela deve dizer às pessoas o que se deve e o que não se deve fazer. Nesse campo de 

possibilidades, os indivíduos passam a aceitar ser governados de determinadas maneira e a 

resistirem a outras. 

 

Em suma, a economia, tanto para o Estado como para os indivíduos, deve ser um 
jogo: um conjunto de atividades reguladas [...], nas quais no entanto as regras não 
são decisões tomadas por alguém pelos outros. É um conjunto de regras que 
determina de que modo cada um deve jogar um jogo de que ninguém, no limite, 
conhece o desenlace. A economia é um jogo e a instituição jurídica que emoldura a 
economia deve ser pensada como regra de jogo (FOUCAULT, 2008a, p. 238). 
 

Com os princípios do Estado de direito a pautar a economia, para os ordoliberais a 

concorrência não é algo espontâneo, resultado do jogo natural dos comportamentos. Não é um 

dado natural que o Estado deve respeitar. Pelo contrário, a concorrência é algo produzido, 

                                                           
3 Esse liberalismo foi programado por homens que, a partir dos anos 1928-1930, haviam pertencido à Escola de 
Friburgo e se expressaram, mais tarde, na revista Ordo (FOUCAULT, 2008ª). 
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possui uma lógica interna e estrutura própria a serem respeitadas. Nesse campo econômico, a 

expectativa é que o Estado organize mecanismos concorrenciais e estabeleça as regras do 

jogo. Contudo, as pessoas vão tomar decisões de acordo com seus interesses. 

Diferentemente do ordoliberalismo alemão, o neoliberalismo norte-americano4 foi sendo 

elaborado em oposição a três elementos: à política keynesiana5, aos pactos sociais de guerra e 

ao crescimento da administração federal com base em programas econômicos e sociais, que se 

desenvolveram na América desde a administração de Truman6 até a administração Johnson7 

(FOUCAULT, 2008). Esse neoliberalismo da Escola de Chicago trata de gerenciar a forma 

econômica de mercado em todo o corpo social.  

Para os neoliberais essa análise econômica, dentro do seu próprio campo, não deve 

consistir no estudo dos mecanismos de produção, dos mecanismos de troca e dos fatos de 

consumo no interior de uma determinada estrutura social. Esses mecanismos foram objeto de 

análise econômica de Adam Smith até o início do século XX. Entretanto, o que se propõe é o 

estudo de como são alocados recursos raros para fins alternativos, buscando identificar como 

os indivíduos fazem uso desses recursos. Não é o estudo sobre a relação entre coisas ou 

processos de capital. Trata-se da análise de uma racionalidade interna, de uma programação 

estratégica que leva os indivíduos a atribuírem determinados fins a certos recursos 

(SCHULTZ, 1973). 

 Ao introduzir o trabalho no campo da análise econômica, o interesse não está em 

questionar a quanto se compra o trabalho, por exemplo. O interesse passa a ser compreender 

como quem trabalha emprega os recursos de que dispõe. O trabalhador se torna uma empresa 

para si mesmo, um sujeito ativo e não o objeto do trabalho. Um sujeito capaz de agir de forma 

sistemática sobre o meio. Não obstante, “o trabalho comporta um capital, isto é, uma aptidão, 

uma competência” (FOUCAULT, 2008a, p. 308). Esse capital vai ser chamado de capital 

humano, justamente por não ser desassociado do indivíduo que é seu portador (SCHULTZ, 

1973). 

No campo educacional, com a economia de mercado a servir de grade de análise, a 

                                                           
4 Aqui, e no restante da dissertação, a discussão sobre neoliberalismo se refere à vertente norte-americana. 
5 Essas políticas levam o nome do economista John Maynard Keynes, que propôs uma maior intervenção e 
participação do Estado na economia. A política keynesiana começou a ser empregada nos Estados Unidos com 
uma série de programas para recuperar a economia e que ficaram conhecidos como New Deal. Em resposta à 
quebra da bolsa de Nova York, em 1929. Nos Estados Unidos, essas políticas foram empregadas a partir de 
1933, no governo de Franklin Delano Roosevelt.  
6 Harry S. Truman, presidente dos Estados Unidos de 1945 a 1953. 
7 Lyndon B. Johnson, presidente dos Estados Unidos de 1963 a 1969. 
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educação emerge como necessária a formação de um sujeito que possa trazer rendimentos ao 

mercado e ao Estado. Não sem motivo, um elemento que se destaca no neoliberalismo norte-

americano para pensar a educação é a Teoria do Capital Humano, fundada pelo economista 

Theodore W. Schultz.  

A teoria do Capital Humano é formada por dois processos. O primeiro é a incursão da 

análise econômica para outros campos inexplorados. Dessa forma, trata-se da incursão da 

análise econômica dentro do seu próprio campo (FOUCAULT, 2008a). O segundo processo 

da teoria do Capital Humano é a possibilidade de, a partir da análise econômica, reinterpretar 

todo um campo considerado não econômico. A análise econômica se estende como princípio 

de decifração das relações sociais e dos comportamentos individuais e vai se expandir, por 

exemplo, à vida da criança, que passa a ser calculada em termos de possibilidades de 

investimento em capital humano. Ao estudarem como se acumula e se adquiri esse capital, os 

neoliberais se interessam, principalmente, por uma constituição de um capital humano ao 

longo da vida dos indivíduos. Compreendem que, para formá-lo, é necessário investimento 

educacional.  

A educação passa a ser comparada a um investimento produtivo. Por meio dela, os 

indivíduos podem ampliar o capital humano, mediante a aquisição de conhecimentos e 

capacidades, inclusive, para se governarem bem. Todavia, esse investimento não é 

exclusivamente no aprendizado escolar. “O simples tempo de criação, o simples tempo de 

afeto consagrado pelos pais aos seus filhos, deve poder ser analisado em termos de 

investimento capaz de constituir um capital humano” (FOUCAULT, 2008a, p. 315).  

A governamentalidade neoliberal não é simplesmente uma opção econômica e política 

formada e formulada pelos governantes ou no meio governamental. Do mesmo modo, não se 

trata de um tipo de técnica dos governantes em relação aos governados. Entendemos, neste 

trabalho, essa racionalização neoliberal do exercício de governo como “toda uma maneira de 

ser e de pensar” (FOUCAULT, 2008a, p. 301). Trata-se de um modo de fazer política, que 

tem como objeto a sociedade e busca produzir o homo economicus. 

 O homem econômico “não é o homem da troca, não é o homem consumidor, é o 

homem da empresa e da produção” (FOUCAULT, 2008a, p. 201). Precisa de liberdade para 

buscar seus interesses. O Estado, nessa perspectiva, produzirá essa liberdade e, ao mesmo 

tempo, precisará conduzir a busca de interesses. Para tanto, a governamentalidade neoliberal 

terá como princípio do exercício de governo a racionalidade dos governados como sujeitos 
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econômicos, sujeitos de interesses. Consequentemente, esse governamentalidade atuará para 

maximizar os interesses desejáveis e minimizar os interesses não desejáveis.  

Esse homem econômico não possui conduta e comportamento previsíveis. Trata-se de 

uma forma de subjetividade produzida e mantida por mecanismos sociais de assujeitamento e 

subjetivação (HAMANN, 2012). Um desses principais mecanismos talvez seja a educação, 

pois, por meio dela, o sujeito pode ser governado e também conduzido a governar a si mesmo. 

Não sem motivo, o processo de escolarização cumpriu um papel fundamental para a 

constituição das sociedades modernas. As instituições escolares, tendo inicialmente o modelo 

disciplinar religioso dos conventos, expandiu-se pela sociedade com programas cada vez mais 

sistematizados de controle do tempo e dos atos (PASSOS, 2008). A educação emerge como 

um modo de se estabelecer um recorte na sociedade para conhecê-la e, então, governá-la 

(NOGUERA-RAMÍREZ, 2011). 

Como foi visto, a governamentalidade refere-se a estratégias utilizadas pelas diferentes 

artes de governar para conduzir condutas. O neoliberalismo enquanto uma 

governamentalidade contemporânea busca produzir sujeitos governáveis. O nosso argumento 

central é que os programas de formação são perpassados e sustentados pela racionalidade 

neoliberal, objetivando produzir professores empreendedores de si, capazes de responder de 

forma eficiente aos imprevistos e desafios do mercado. 

 

1.3 Governamentalidade como ferramenta para problematizar e analisar os programas 

federais de formação inicial  

 

Na discussão sobre o processo de governamentalização do Estado, verificamos todo 

um regime de governamentalidades múltiplas que  

 
se acavalam, se apoiam, se contestam, se combatem reciprocamente. Arte de 
governar pautada pela verdade, arte de governar pautada pela racionalidade do 
Estado soberano, arte de governar pautada pela racionalidade dos agentes 
econômicos, de maneira mais geral, arte de governar pautada pela racionalidade dos 
próprios governados (FOUCAULT, 2008a, p. 424). 
 

A noção de governamentalidade perpassa todo o cenário de constituição do Estado 

Moderno na medida em que estabelece um continuum entre: a) as tecnologias políticas do 

corpo e a aplicação de técnicas disciplinares; b) as preocupações gerais da soberania política, 

direcionadas para gestão das nações, populações e sociedades e c) as estratégias firmadas para 

a condução de indivíduos livres (RAMOS DO Ó, 2009).  
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 A governamentalidade como noção teórico-metodológica também “reorganiza-se em 

função da análise da dimensão ética do sujeito definido pela relação consigo mesmo” 

(NOGUERA-RAMÍREZ, 2009, p. 42). Nesse campo da análise ética, a governamentalidade é 

definida com base na relação do sujeito consigo mesmo e com os outros. Temos, então, a 

análise do governo como problema ético na constituição do sujeito a partir das práticas de 

governo de si e dos outros. Essa noção ainda é desafiante ao se pensar também nos 

procedimentos, nas redes de circulação da verdade e nas modalidades de constituição do 

sujeito moderno (RAMOS DO Ó, 2009).  

Na análise da política educacional, a governamentalidade pode ser viável para analisar 

o elo entre as formas de governo e as racionalidades ou modos de pensamento sobre o 

governar. Nessa perspectiva, a ênfase é na “interdependência entre as práticas governamentais 

e as mentalidades de governamento que racionalizem e, com frequência perpetuem práticas 

existentes de conduta da conduta” (FIMYAR, 2009, p. 41). Ainda em relação a esse campo de 

estudo, é possível compreender o uso da liberdade como um recurso do Estado, da formação e 

da regulação do eu, do desenvolvimento da subjetividade e da ativa formação de sujeitos de 

determinados tipos (DOHERTY, 2008). 

Esses diferentes entendimentos atribuídos à governamentalidade apontam, segundo 

Veiga-Neto e Saraiva (2011) para uma ampla gama de pesquisas no campo da Educação que 

podem ser desenvolvidas utilizando essa noção teórica-metodológica. Importa destacar que, 

como referencial teórico-metodológico, a governamentalidade, 

 
constitui uma poderosa ferramenta para identificar os conectores imanentes à 
racionalidade neoliberal, porquanto descobre uma permanente e objetiva associação 
entre o domínio da política, o exercício da autoridade e as modalidades de conduta 
evidenciadas pelos cidadãos (RAMOS DO Ó, 2009, p. 98).  

 

Nesse sentido, a governamentalidade permite evidenciar a articulação entre uma 

racionalidade política e a constituição de sujeito de determinado tipo. Nas palavras de Veiga- 

Neto e Saraiva (2011, p. 9) com a governamentalidade “abrem-se novas e desafiadoras frentes 

para a história e para a descrição, análise e problematização do presente”. Ainda segundo os 

autores por meio da noção de governamentalidade pode-se ampliar a rede que conecta as 

investigações do campo educacional, uma vez que essa noção nos permite perceber o 

entrelaçamento das práticas pedagógicas com a racionalidade política. 

Compreendemos por governamentalidade a correlação entre as práticas de governo 

(práticas de condução da conduta) e as racionalidades políticas (modos de pensar sobre o 

governar e organizar os meios para alcançar determinados fins). Em outras palavras, a 
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governamentalidade pode ser descrita como um modo de conduzir condutas a partir de uma 

racionalidade política. Para isso, busca criar sujeitos governáveis, empregando de várias 

técnicas desenvolvidas de controle, normalização e moldagem das condutas.  

Como a governamentalidade nos servirá para problematizar e para analisar o 

funcionamento dos programas federais de formação inicial enquanto constituintes das 

políticas públicas? A partir dessa noção, os programas são compreendidos como práticas que 

têm o objetivo de conduzir condutas, isto é, práticas de governo. Na análise teórica deste 

estudo, buscamos usar a governamentalidade para “problematizar os relatos aceitos 

normativamente do Estado e desconstruir suas várias práticas e elementos que o constituem” 

(FIMYAR, 2009, p. 37). Com esse entendimento a nos pautar, no processo de análise, 

procuramos compreender quais os procedimentos e quais os efeitos da racionalidade de 

governo a perpassá-los, entendendo efeito na acepção daquilo que se efetiva, e não na acepção 

daquilo que resulta de uma causa. 

A pesquisa se insere na perspectiva da abordagem qualitativa. Em relação aos 

instrumentos de coletas de dados, recorremos à pesquisa bibliográfica e à análise documental. 

Como documento, pode-se compreender quaisquer registros escritos que convenham ser 

usados como fonte de informação (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2002). Os 

dados escritos incluem diversos textos preexistentes que o pesquisador coleta como parte de 

seu trabalho (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008). Em relação à natureza dos documentos, 

trabalhamos com leis, decretos, resoluções, editais e relatórios da Diretoria da Educação 

Básica (DEB/CAPES). A busca por documentos referentes aos programas concentrou-se nos 

sites do Ministério da Educação (MEC), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e do Fundo Nacional da Educação (FNDE). 

Como técnica de registro e sistematização de dados, utilizamos a documentação para 

colocá-los em condições de análise (SEVERINO, 2007). Para organizá-los, com o uso do 

computador, o material foi arquivado em pastas nomeadas conforme os programas. Em 

seguida, foram construídas tabelas8 que permitem identificar, conforme cada programa, quais 

os tipos de documentos serão analisados. Essa tabela também contém uma breve descrição 

sobre cada documento coletado. 

                                                           
8 As tabelas estão em anexo. 
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Um levantamento9 de dados no Banco de Teses e Dissertações da CAPES foi 

realizado com a finalidade de obter um panorama dos trabalhos publicados referentes a cada 

programa. De um modo geral, em relação ao PROINFANTIL foram localizados oito 

trabalhos. Desse total, três são da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Sobre o PRÓ-

LICENCIATURA encontramos dois trabalhos; em relação ao PROLIND localizamos um 

único trabalho da Universidade Federal da Amazônia (UFAM). Localizamos uma produção 

referente ao PRODOCÊNCIA. Encontramos um, produzido em 2012, sobre o PROCAMPO.  

Entre os oito programas voltados para a formação inicial, o PIBID é o que aparece 

com o maior número de trabalhos, totalizando dezoito. As universidades que aparecem com 

mais trabalhos referentes a esse programa são a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Católica de São 

Paulo (PUC/SP) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Essas universidades estão 

nas regiões com o maior número de instituições parceiras do PIBID. Até 2014, o PIBID 

contava com cento e noventa e cinco instituições participantes. Dessas, cento e treze 

pertencem às regiões sudeste e sul. Não foram localizados trabalhos referentes ao PLI e ao 

LIFE, talvez por serem os programas mais recentes da CAPES para a formação inicial de 

professores para a Educação Básica.  

As pesquisas qualitativas geram um enorme volume de dados que, além de 

organizados, precisam ser compreendidos (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 

2002). No processo de organização e análise dos dados, tendo as discussões sobre 

governamentalidade a nos pautar, elaboramos duas perguntas/eixos/categorias: 1) como 

funcionam os programas? 2) quais efeitos as práticas neoliberais buscam produzir por 

intermédio deles? Esses eixos nos serviram como categorias de organização e análise, isto é, 

como um ímã agregador de informações e de problematizações. Em cada um deles, 

construímos uma série de perguntas que “foram feitas” aos documentos capturados.  

Na categoria Funcionamento, buscamos apreender: como a formação inicial é proposta 

pelos programas? Quais são as metas a serem alcançadas por aqueles que vão concorrer aos 

editais? Como será o financiamento? Como será o acompanhamento? Quais são os prazos 

para a execução das propostas selecionadas?  

                                                           
9 Nesse levantamento, o indicador utilizado foi o nome de cada programa. Procedeu-se à leitura dos resumos dos 
trabalhos produzidos no período de 2011 e 2012. Os achados dessa pesquisa são explorados no capítulo 
intitulado “Os programas Federais de Formação Inicial de Professores como uma expressão de 
governamentalidade”. 
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 Na categoria Efeito, o interesse foi compreender: qual a articulação ou não dos 

programas com políticas mais amplas? Quais são as instituições elegíveis? Que tipo de 

professor formador esses programas demandam? Que tipo de profissional esses programas 

pretendem formar?  

Assim procedemos não porque acreditamos que os documentos encerram uma verdade 

ou tampouco seja um objeto final de explicação, mas sim, porque acreditamos que eles são 

constituídos por práticas estabelecidas como resultados de avaliações, de análises, de 

recomendações, de proposições que fazem parte de uma racionalidade de governo. Esses 

eixos não se restringem ao que está explícito no material coletado. Essa interrogação metódica 

“procura apreender suas incoerências, seus paradoxos, seus argumentos cínicos ou pouco 

razoáveis. Trata-se de desconstruí-los para captar aspectos da política educacional da qual 

são, simultaneamente, expressão e proposição” (EVANGELISTA, 2008, p. 9). Com as 

questões apresentadas, procuramos compreender a racionalidade que os perpassa.  

Neste capítulo, vimos que governamentalidade, inicialmente, se referia às questões 

ligadas à formação do Estado Moderno. Para Foucault, naquele momento, essa noção diz 

respeito à racionalização do exercício de governo. Dessa maneira, buscava-se exercer o poder 

segundo formas modernas de tecnologia de governo. A economia, como maneira do pai de 

família administrar os seus familiares e seus bens, passa a ser compreendida como uma forma 

de governo. A razão de Estado procura incorporar essa forma de controle na gestão de um 

Estado, porém, a partir do século XVII, essa razão de Estado começa a ficar bloqueada, não 

encontrando sua dimensão própria, fundamentada racional e cientificamente em princípios 

para além da soberania. A percepção dos problemas específicos da população foi fundamental 

para o desbloqueio dessa arte de governar. A população torna-se, por conseguinte, objeto de 

governo. Os fenômenos próprios da população entram em cena como algo a ser levado em 

conta para exercer o governo.  

 Na razão de Estado, como forma de exercício de poder, a racionalidade governamental 

é a do próprio soberano. No entanto, o liberalismo rompe com esse pensamento ao tentar 

mostrar que a existência da sociedade torna necessário um governo, não sendo a existência do 

Estado o fim que justifica o exercício de governo. Para explicar sua existência, o governo 

intentará refletir sobre as finalidades que precisa perseguir em relação à população. Para 

governá-la, o Estado vai atuar com o biopoder, exercido sobre a população, sobretudo, para 

aumentar a vida e controlar suas eventualidades. Argumentamos que o liberalismo estrutura-

se como uma governamentalidade biopolítica, como uma racionalidade política dedicada ao 
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governo de todos e de cada um. Essa governamentalidade atua, sem esquecer ou abandonar a 

disciplina, com os dispositivos de segurança e controle. Esses dispositivos se apoiam na 

realidade, nos detalhes não para prescrever nem proibir, mas para apreender como as coisas 

funcionam. Eles vão agir levando em conta não apenas os acontecimentos desejáveis, mas os 

considerados como não desejáveis. 

  O neoliberalismo, no século XX, emerge como uma governamentalidade interessada 

em saber se uma economia de mercado servirá de modelo para um Estado. Em relação ao 

neoliberalismo alemão, compreendemos que os ordoliberais acreditaram que a concorrência é 

algo a ser estruturado e o Estado o responsável por organizar as regras do jogo. Os neoliberais 

da Escola de Chicago também compreendem a concorrência como algo a ser produzido por 

uma governamentalidade ativa. No entanto, a governamentalidade neoliberal, na vertente 

norte-americana, trata de expandir a forma econômica de mercado em todo o corpo social.  

Posteriormente, apresentamos uma análise de como a governamentalidade nos serviu 

para problematizar e analisar os programas federais de formação inicial. Como vimos, a 

governamentalidade refere-se a procedimentos utilizados pelas diferentes artes de governar 

para conduzir condutas. O neoliberalismo enquanto uma governamentalidade contemporânea 

busca produzir sujeitos governáveis. O nosso argumento central é que os programas de 

formação são perpassados e constituídos pela racionalidade neoliberal, objetivando produzir 

professores empreendedores de si, capazes de responder de forma eficiente aos imprevistos e 

desafios do mercado. 

No próximo capítulo, discutiremos a governamentalidade neoliberal frente às políticas 

educacionais no Brasil. Em relação à formação de professores, argumentaremos o fato de que 

essa governamentalidade busca produzir sujeitos que se sintam autônomos, empreendedores 

de si, capazes de gerir seu próprio capital. Entretanto, nesse jogo de condução de condutas, a 

racionalização de governo neoliberal atua com um fluxo de avaliações para não apenas 

controlar o trabalho docente, mas para responsabilizar os “culpados” pelos índices 

educacionais.
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2. GOVERNAMENTALIDADE NEOLIBERAL E AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

NO BRASIL 

 

Este capítulo tem o objetivo de discutir como a governamentalidade neoliberal está 

presente nas políticas educacionais brasileiras contemporâneas. Buscaremos compreender a 

reforma educacional no país como parte de um processo internacional mais amplo de reforma 

do Estado. Com essa perspectiva, argumentaremos que a descentralização de recursos e de 

serviços educacionais desencadeadas pela reforma do Estado, com início nos anos de 1990, 

está associada à centralização. Há uma descentralização das responsabilidades, mas mantêm-

se um forte controle das decisões maiores, especialmente, por meio de sistemas de avaliação. 

Discutiremos também que, no âmbito das reformas neoliberais, se delineia uma nova 

arquitetura para o setor educacional e os professores emergem como pivô para as mudanças 

pretendidas. No cenário da formação de professores, a racionalização de governo neoliberal 

estimula a autonomia dos sujeitos, porém essa liberdade é subjugada a sistemas de avaliação 

da educação e, principalmente, do trabalho docente.  

 

2.1 Governamentalidade neoliberal e reforma educacional no Brasil  

 

Os países da América Latina, ao longo da década de 1970, estavam em déficit 

econômico, e o papel do Estado passava por redefinições, acarretando uma crise do Estado 

Keynesiano (conhecido também como Welfare State ou Estado de Bem-Estar Social). Essa 

crise começa a colocar em questão o intervencionismo estatal defendido pelo keynesianismo, 

favorecendo a retomada das ideias neoliberais. Com certeza, a racionalidade neoliberal 

encontrou terreno fértil nas economias capitalistas e as teorias neoclássicas defendidas por 

Friedrich Hayek e Milton Friedman começam a ganhar espaço na política econômica desse 

período (YANAGUITA, 2013). 

No Brasil, a privatização de empresas, a abertura de mercados, a reforma nos sistemas 

de previdência social, saúde e educação e a descentralização de serviços fizeram parte de uma 

detalhada reforma do Estado com início nos anos 1990. Na tentativa de criar condições para 

uma maior eficiência na prestação de serviços pelo Estado e, ao mesmo tempo, reduzir gastos, 

o caminho adotado na gestão das políticas públicas passa a ser o da racionalidade financeira 

neoliberal (SOUZA; FARIA, 2004). Os ajustes neoliberais, conforme salienta Wonsik (2013), 

começaram no governo Collor de Melo (1990-1992), prosseguiram com Itamar Franco (1992-
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1994) e se consolidaram nos mandatos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 

apresentando continuidade nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma 

Rousseff (2011- atual). 

O modelo de gestão das políticas públicas do governo Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) enraíza-se no contexto da reforma do Estado da década de 1990. O projeto de governo 

de FHC, apresentado em 1995, defendia a estabilidade econômica e a abertura do Brasil ao 

livre mercado. Também atribuía à educação o papel de promover o desenvolvimento da 

economia e dos sujeitos (WONSIK, 2013).  

Os primeiros quatro anos de mandato do governo Lula, no que se refere à educação 

básica, caracteriza-se pela ausência de políticas que se contraponham ao movimento de 

reformas iniciado no governo anterior. Na área da educação, o governo do presidente Lula 

estava desenvolvendo programas, estabelecendo parcerias com os municípios e com as 

escolas diretamente, muitas vezes sem a mediação dos estados. Assim, o governo Lula 

consolidava um novo modelo de gestão de políticas públicas e sociais iniciada nos dois 

períodos de administração federal anteriores (OLIVEIRA, 2009). 

A emergência e a centralidade das práticas educacionais a prepararem as pessoas para 

o mercado de trabalho tiveram início no Brasil com a reforma do Estado e, em consequência, 

com a reforma educacional dos anos 1990. As propostas neoliberais para área da educação 

institucionalizada, além da ampliação da escolaridade obrigatória, apresentaram gestão 

descentralizada (delegando tal coisa para cada escola), propostas curriculares para redes ou 

sistemas educacionais (ofertando a mesma coisa para todas as escolas) e avaliação constante 

da qualidade educacional e dos produtos da aprendizagem (funcionando como mecanismo 

comparativo entre escolas, professores e alunos) (LIMA; MENDES, no prelo). Nessa 

difundida malha de objetivação, assujeitamento e subjetivação no campo de educação, “os 

indivíduos” são “preparados para o mercado de trabalho, por meio do aprendizado de 

tecnologias complexas, de forma criativa, rápida, inovadora, adaptável e realizada durante 

toda a vida” (COSTA, 2011, p. 73). A partir dos anos 1990, o princípio passa a ser, por 

conseguinte, por uma escola sintonizada às demandas do mercado (LIMA; MENDES, no 

prelo). 

Nesse processo de redefinição da educação, os argumentos utilizados na área 

educacional passam a ser econômicos e se voltam para a análise em sua relação de custo-

benefício, favorecendo a reconceituação da educação como mercadoria (DIAS-DA-SILVA, 
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2005) e como um potente mecanismo de investimento em capital humano. Nessa direção, 

predominam argumentos de que essas mudanças 

 
são uma necessidade natural, constituem-se em parte inevitável da globalização e do 
mercado internacional e de uma economia cada vez mais baseada no conhecimento e 
que, portanto, exige mudanças radicais na forma de organizar, conceber e 
desenvolver a educação (HYPOLITO, 2010, p. 1340).  
 

A globalização impôs uma dupla cobrança sobre o Estado. De um lado, representou 

um desafio novo, uma vez que o papel do Estado seria proteger seus cidadãos. De outro, 

exigiu que o Estado se tornasse mais barato, mais eficiente na realização de suas tarefas 

(BRESSER-PEREIRA,1997). 

As políticas educacionais, especialmente a partir dos anos de 1990, são orientadas para 

atender às exigências estabelecidas pela globalização da economia. Com isso, passam a 

determinar uma maior produtividade e eficiência dos trabalhadores. A governamentalidade 

neoliberal busca convencer a escola e seus profissionais de que as mudanças necessárias para 

uma maior eficiência e qualidade da educação não implicam aumento no quantum destinado 

ao financiamento da Educação. A recomendação do Banco Mundial (1996) é aumentar a 

eficiência da despesa pública em educação.  

Para supostamente aumentar a eficiência dos gastos públicos, as escolas são orientadas 

para que sejam autônomas financeiramente, não dependam do Estado, façam parcerias com 

empresas ou chamem a comunidade para desenvolverem iniciativas na realização de seus 

projetos educacionais (EVANGELISTA; SHIROMA, 2007). A sociedade civil em geral, 

ONGs, comunidades escolares, empresas do setor privado são chamadas, principalmente, para 

participarem com contribuições para suprir as carências decorrentes da omissão do Poder 

Público na oferta e na manutenção da educação. No cenário das escolas, incentiva-se a criação 

de Conselhos Escolares ou de Colegiados das Escolas com a participação de professores, da 

família e dos alunos. 

Com uma forte conotação econômica, a descentralização do ensino e a privatização 

dos serviços educacionais são procedimentos utilizados pela governamentalidade neoliberal 

na tentativa de aumentar a eficiência e a eficácia do gasto público em educação. No processo 

de privatização, a educação não foi apenas entregue a iniciativa privada, mas definida a partir 

do mercado. Há uma exaltação da suposta eficiência e produtividade da iniciativa privada em 

oposição à ineficiência dos serviços públicos. 

Retirar a educação institucionalizada da esfera pública e submetê-la à lógica do 

mercado não significa mais liberdade, porém mais controle e governo de cada um. Na lógica 
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neoliberal, a educação é transformada em um objeto de consumo individual, enfraquecendo, 

com isso, a discussão pública e coletiva (SILVA, 2010). Além disso, a participação de 

diferentes atores na promoção da educação é utilizada como mecanismo para produzir uma 

maior fiscalização da educação por parte dos pais (clientes) e pelas comunidades envolvidas. 

Essa ação poderia ainda promover uma maior competição entre os estabelecimentos de ensino 

pelo dinheiro dos consumidores. 

Como veremos a seguir, a descentralização das responsabilidades, proposta pela 

governamentalidade neoliberal, tem gerado impactos no financiamento da educação.  

 

2.2 As políticas de financiamento e a formação de professores 

 

O financiamento é elemento imprescindível para a organização e funcionamento das 

políticas educacionais. A regulação dos recursos destinados aos professores da Educação 

Básica no mandato de FHC passou a ser realizada pelo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF10), 

estabelecido pela Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996. Os recursos desse 

Fundo eram automaticamente repassados aos estados e municípios, considerando a 

distribuição proporcional de matrículas11 do Ensino Fundamental. 

 A criação desse mecanismo de financiamento não trouxe muitas mudanças em relação 

ao valor gasto pelo governo com a educação e acabou por afirmar desigualdades entre os 

estados e entre os municípios de um mesmo Estado. O FUNDEF, no Rio de Janeiro, por 

exemplo, “efetivou-se a partir de um montante que já deveria ser obrigatoriamente destinado à 

educação, não necessariamente ao Ensino Fundamental, caso o Programa não existisse” 

(ESTEVES, 2007, p. 07). Dentro de cada Estado, essa divisão dos recursos entre o governo 

estadual e as prefeituras, com base no número de matrículas no Ensino Fundamental, 

apresentou reviravoltas. Alguns municípios obtiveram quase 400% de ganho de verbas do 

FUNDEF ao passo que outros registraram perdas anuais de cerca de 76%. 

                                                           
10 O FUNDEF foi regulamento pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.  
11 É importante destacar que, mesmo com esse Fundo, há uma diminuição da média do gasto por aluno, já que 
houve uma ampliação das matrículas principalmente na educação básica. No Brasil, a média do gasto por aluno, 
“ no ensino fundamental, quando comparada com a dos países da OCDE, esteve em torno de seis vezes menos, 
no final do século XX, enquanto o gasto na educação secundária girou em torno de 7,5 vezes menos” (COSTA, 
2011, p. 77). 
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No Rio de Janeiro, vinte e oito munícipios12 foram dotados, na média, de recursos 

menores quando comparados aos recursos que recebiam antes do FUNDEF. Ao observar as 

características populacionais desses municípios, Esteves (2007) afirma que todos são 

municípios que possuem ou até 10 mil ou de 10 mil a 50 mil habitantes, isto é, são de 

pequeno ou médio porte. Essa situação pode evidenciar que, com o FUNDEF, os municípios 

de pequeno porte demográfico receberam desse fundo menos do que contribuíram.  

A perda de recursos provocada pelo FUNDEF se reflete na formação docente. Entre os 

municípios fluminenses que obtiveram perdas com esse Fundo, os municípios de S. Sebastião 

do Alto e de Trajano de Morais apresentam situação crítica em relação à qualificação docente. 

Segundo os dados do INEP 2002, nenhuma das funções docentes13 tinha ensino superior 

(ESTEVES, 2007). Essa situação parece indicar que os municípios que registraram perdas 

financeiras enfrentaram dificuldades para investir na qualificação dos docentes. 

Em 2007, no último ano do primeiro mandato do presidente Lula, o FUNDEF foi 

substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). O FUNDEB foi proposto para 

corrigir as falhas apresentadas no FUNDEF, principalmente, como a exclusão da educação 

infantil, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio e de seus profissionais. O FUNDEB é 

composto praticamente por recursos dos próprios Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Cada Estado repassa para o Fundo 20% da receita dos nove impostos e transferências: Fundo 

de Participação dos Estados (FPE); Fundo de Participação dos Municípios (FPM); Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); Imposto sobre Produtos 

Industrializados, proporcional às exportações (IPI exportação); Desoneração de Exportações 

(Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996); Imposto sobre Transmissão Causa 

Mortis e Doações (ITCMD); Imposto sobre Propriedade Veículos Automotores (IPVA) e do 

Imposto Territorial Rural devida aos municípios (ITR). Somam-se a essa arrecadação as 

receitas da dívida ativa e de juros e multas, incidentes sobre as fontes acima relacionadas, bem 

como a complementação da União caso o valor anual mínimo nacional por aluno não seja 

alcançado (BRASIL, 2007a). 

                                                           
12 São eles: Italva, Sumidouro, Com. Levy Gasparian, Eng. Paulo de Frontin, Rio Claro, Piraí Miracema, Rio das 
Flores, Sapucaia, Bom Jardim, Itaocara, Conceição de Macabu, Aperibé, S. João da Barra, Quissamã, Carapebus, 
Laje do Muriaé, Mendes, Cordeiro, Duas Barras, Cantagalo, Cambuci, Macuco, Carmo, Trajano de Morais, 
Santa Maria Madalena, S. José de Ubá, S. Sebastião do Alto (ESTEVES, 2007). 
13 Um mesmo professor pode atuar em mais de uma escola. Assim como um mesmo docente pode atuar em mais 
de um nível de ensino dentro de uma mesma instituição. Dessa maneira, utiliza-se o termo “função docente”.  



37 
 

 
 

O FUNDEB atua com os mesmos mecanismos redistributivos básicos do FUNDEF. Em 

relação à utilização de recursos, o FUNDEB prevê para a remuneração dos profissionais da 

educação básica das redes estaduais e municipais de ensino, inclusive despesas relacionadas à 

formação docente, pelo menos 60%. Por profissionais do magistério da educação, a Lei nº 

11.494 que regulamenta o FUNDEB, no art. 22, inciso II, compreende os “docentes e os 

profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou 

administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e 

coordenação pedagógica” (BRASIL, 2007a). Já os 40% restantes podem ser utilizados para a 

manutenção e o desenvolvimento do ensino. 

O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a 

aplicação dos recursos do FUNDEB são exercidos por conselhos instituídos especificamente 

para esse fim e é realizado junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios. Esses conselhos atuam com autonomia, sem vinculação 

ou subordinação institucional ao Poder Executivo local. No entanto, não contam com 

estrutura administrativa própria. A infraestrutura e as condições materiais necessárias à 

execução das competências dos conselhos precisam ser garantidas pela União, pelos Estados, 

pelo Distrito Federal e pelos municípios (BRASIL, 2007a). 

Ao potencializar recursos e contribuir para a estruturação do espaço para o 

desenvolvimento profissional dos docentes, o FUNDEF e, posteriormente, o FUNDEB 

possibilitou a criação de condições institucionais básicas para a construção de políticas de 

valorização do magistério. Com o deslocamento da formação de professores para o nível 

superior, conforme estabelece a LDB, o FUNDEF possibilitou novas articulações entre as 

administrações mantenedoras da Educação Básica e as instituições formadoras de professores. 

Favoreceu-se o desenvolvimento de programas especiais de licenciatura voltados aos 

professores em exercício nas redes públicas que ainda não possuíam a formação exigida pela 

legislação (GATTI; SÁ BARRETO; ANDRÉ, 2011). Em contrapartida, o FUNDEB, assim 

como o FUNDEF, gerou perdas para alguns estados e municípios.  

A União estima a arrecadação dos 27 fundos existentes (um Fundo por Estado e 

Distrito Federal) para fixar o valor mínimo por aluno e informar o valor da complementação 

de cada Fundo, se for o caso. Esse valor mínimo é definido nacionalmente pela União até 31 

de dezembro de cada exercício, para vigência no exercício subsequente e publicado em 

Portaria Interministerial (Ministério da Educação e Ministério da Fazenda). Também é 

divulgado um cronograma com as complementações a serem repassadas a cada Estado. 
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Em dezembro de 2011, o valor anual mínimo nacional por aluno, para o exercício de 

2012, foi inicialmente definido em R$ 2.096,6814 (dois mil e noventa e seis reais e sessenta e 

oito centavos. Em novembro de 2012, esse valor foi reduzido para R$ 2.091,3715( dois mil, 

noventa e um reais e trinta e sete centavos). Porém, em 28 de dezembro de 2012, o valor anual 

mínimo por aluno, ainda para o exercício de 2012, caiu para R$ 1.867,1516(um mil, oitocentos 

e sessenta e sete reais e quinze centavos). Com isso, houve uma diminuição significativa no 

valor de complementação que a União repassaria aos fundos. Assim, em janeiro de 2013, os 

estados e municípios, que necessitavam dessa complementação, receberiam menos do que o 

previsto inicialmente. 

Para exemplificar o efeito dessa aguda diminuição, vejamos o caso do FUNDEB do 

Maranhão. Conforme Neto (2013), com base no primeiro valor anual mínimo nacional 

proposto para 2012, a previsão de complementação para o Estado, para janeiro de 2013, era 

no valor de R$ 312.135.485,51 (trezentos e doze milhões, cento e trinta e cinco mil, 

quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Com a Portaria nº 1.495, de 

28 de dezembro de 2012, a previsão para a complementação foi de R$ 90.571.429,69 

(noventa milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove e sessenta 

centavos). Isso significa que o estado do Maranhão contaria com menos de 30% do valor 

inicialmente previsto para o FUNDEB. Como vimos, no mínimo 60% do valor do Fundo 

devem ser destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, mas, em 

função da redução do valor mínimo por aluno, muitos gestores poderiam não conseguir 

alcançar esse percentual mínimo e cobrir todos os empenhos liquidados e não pagos em 2012 

(NETO, 2013).  

Daveis (2006) mostra que o governo federal, tanto no mandato de FHC quanto no 

mandato de Lula, não cumpriu o artigo da lei do FUNDEF, que estabelece o critério de 

cálculo do valor mínimo nacional, que serviria de base para o cálculo da complementação 

federal. Assim, considerando o período de 1998 a 2006, a estimativa é que o governo deixou 

de contribuir com mais de 30 bilhões ao FUNDEF (DAVIES, 2006). Os dados do FUNDEB, 

listados anteriormente, evidenciam que o governo federal no atual mandato de Dilma parece 

                                                           
14 Esse valor foi aprovado pela Portaria Interministerial, nº 1.809, de 28 de dezembro de 2011. Disponível em: 
https://www.fnde.gov.br. Acesso: 21 out. de 2015. 
15 Valor definido pela Portaria Interministerial nº 1.360-A, de 19 de novembro de 2012. Disponível em: 
https://www.fnde.gov.br. Acesso: 21 out. de 2015. 
16 Valor definido pela Portaria Interministerial nº 1.495 de 28 de dezembro de 2012. Disponível em: 
https://www.fnde.gov.br. Acesso: 21 out. de 2015. 
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também não levar em conta os critérios para calcular o valor mínimo nacional por aluno. Até 

o momento, para o exercício de 2015, o valor anual mínimo nacional por aluno está definido 

em R$ 2.576,36 (dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), segundo a 

Portaria Interministerial nº 17 de dezembro de 2014. Segundo o relatório Education et a 

Glance: Panorama da Educação, lançado em novembro de 2015, o valor investido por aluno 

da Educação Básica no Brasil é inferior aos países da OCDE (BRASIL, 2015). 

Ao analisar o funcionamento do FUNDEF e o do FUNDEB, é possível notar que, 

provavelmente, a criação desses fundos não propôs nenhum aumento significativo de gastos 

governamentais, mas a racionalização dos recursos já destinados à educação. Além disso, a 

efetivação de ambos os fundos apresentou perdas para alguns estados e municípios. Mesmo 

que o argumento do governo, ao propor tais fundos, seja em função de um uso judicioso dos 

recursos, não há garantia disso. O Brasil deixa a desejar em termos do uso judicioso de 

recursos vinculados à educação (DAVEIS, 2002). O governo estadual de São Paulo, por 

exemplo, usou recursos do FUNDEF para pagar os inativos, embora no mínimo 60% desses 

só pudessem ser usados para pagar os profissionais do magistério em exercício (ESTEVES, 

2007). 

Para oferecer apoio técnico e financeiro aos estados e municípios com índices 

insuficientes de qualidade do ensino, o MEC conta com o Plano de Ações Articuladas (PAR). 

Para participarem dessa ação, os municípios precisam aderir ao Plano de Metas 

“Compromisso Todos pela Educação” do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

apresentado pelo ministro da Educação Fernando Haddad, em 2007. Depois da adesão, os 

entes federados precisam realizar um diagnóstico da realidade educacional local. Conforme 

art. 2º, § 1o da Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012, a elaboração do PAR será precedida de 

um diagnóstico da situação educacional, estruturado em quatro dimensões: “I - gestão 

educacional; II - formação de profissionais de educação; III - práticas pedagógicas e 

avaliação; IV - infraestrutura física e recursos pedagógicos”. Somente após esse diagnóstico, 

os estados e municípios podem elaborar o PAR com duração de quatro anos. 

No que se refere ao financiamento do ensino superior, atualmente, os estudantes 

brasileiros podem contar com o Programa Universidade para Todos (PROUNI) e com o 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino superior (FIES). O FIES, instituído em 

2001, concede financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos não gratuitos. 

Desde 2010, os alunos interessados em receber o financiamento podem se inscrever no 

programa em qualquer época do ano. Em relação às condições de pagamento do FIES, o 
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estudante paga, a cada três meses, o valor máximo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao 

longo da realização do curso, e, durante o período de carência, que são 18 meses, após a 

conclusão do curso. Esse valor é referente ao pagamento de juros incidentes sobre o 

financiamento. Concluído o período de carência, o saldo devedor do estudante é parcelado em 

até três vezes o período financiado do curso.  

O PROUNI, com início em 2004, concede bolsas de estudo integrais e parciais de 

cinquenta por cento em instituições privadas de ensino superior. Para se candidatar à bolsa 

integral, o candidato precisa ter renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio 

por pessoa. Para a bolsa parcial de cinquenta por cento, a renda familiar, por pessoa, necessita 

ser de até três salários mínimos. Além disso, o candidato deve pelo menos ter cursado o 

Ensino Médio completo na rede pública ou ter sido bolsista integral em escola da rede 

particular ou ser pessoa com deficiência. 

 No processo seletivo regular do PROUNI, que geralmente ocorre no primeiro 

semestre de cada ano, pode se inscrever a pessoa que tenha participado da edição do ENEM, 

do ano imediatamente anterior. Nesse caso, o candidato precisa ter alcançado no mínimo 

quatrocentos e cinquenta pontos na média das provas e não tenha tirado nota zero na redação. 

No processo seletivo para ocupação das vagas remanescentes, podem se inscrever para os 

cursos de licenciaturas os docentes da rede pública de ensino, em exercício do magistério da 

educação básica, independentemente da renda mensal. Também podem se inscrever para 

recebimento de bolsas remanescentes do PROUNI pessoas que tenham participado do ENEM, 

a partir da edição de 2010. Para isso, em uma mesma edição do ENEM, o candidato precisa 

ter alcançado média nas provas igual ou superior a quatrocentos e cinquenta pontos e obtido 

nota superior a zero na redação.  

O PROUNI busca ampliar o acesso ao ensino superior, porém uma das dificuldades 

dos estudantes é permanecer e concluir esse ensino. Devido às dificuldades financeiras e à 

defasagem na aprendizagem da educação básica, para alguns jovens esse programa pode ser 

apenas uma ilusão, visto que somente o ingresso no ensino superior não significa chances 

reais de ascensão social. Além disso, a maioria ingressa em estabelecimentos de ensino que 

visam o lucro e possuem pouca tradição no setor educacional (OLIVERIA; MOLINA, 2007). 

Instituído no governo Lula, pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, o Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) é uma 

das ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e objetiva a 

expansão da graduação nas universidades e institutos federais. Tendo em vista as 
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recomendações do Banco Mundial, além do aumento de vagas, essa ação prevê o aumento do 

número de alunos por professor, a redução do custo por aluno e a flexibilização de currículos. 

Embora também não esteja relacionado diretamente aos cursos de formação de professores, 

esse programa contribui para a expansão da oferta de cursos de licenciatura (GATTI; 

BARRETO; ANDRÉ, 2011). 

A adesão das universidades federais ao REUNI implica dois níveis de precarização: a 

da formação profissional e do trabalho docente (LIMA, 2009). O atendimento de um maior 

número de alunos por turma e a criação de cursos de curta duração, representando uma 

formação aligeirada e desvinculada da pesquisa, sugere a precarização da formação. A 

contratação de professores pautada no “banco de professores equivalentes” converge para a 

precarização das condições de trabalho docente. Nesse banco, cada docente tem um peso 

diferente, segundo o seu regime de trabalho. Especialmente com o REUNI, a ação do governo 

estimula as universidades a contratarem professores em regime de trabalho de 20 horas, 

dificultando a realização da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que 

sustentam o trabalho em regime de dedicação exclusiva (LIMA, 2009). 

 

2.3 O professor na condição de causa ou solução dos problemas educacionais? 

 

 No processo de reforma educacional, a situação dos docentes aparece como uma das 

questões mais difíceis enfrentadas pelos governos e pelas sociedades, por suas implicações 

políticas e financeiras. Por um lado, os professores são vistos como problema, entre outras 

caracterizações, porque se constituem o grupo ocupacional mais numeroso de trabalhadores 

do Estado. Os salários docentes consomem uma porcentagem considerável do orçamento da 

Educação, chegando a corresponder, em média, a 90% dos orçamentos nacionais de educação 

(VAILLANT, 2005; CAMPOS, 2005). Além de constituírem numerosa categoria de 

funcionários públicos, algumas associações de professores de muitos países estão articuladas 

a partidos trabalhistas e apresentam potencial para a produção de conflitos (EVANGELISTA, 

2007). Assim, “individual ou sindicalmente pensado, o docente é apreendido como uma 

questão de Estado” (EVANGELISTA, 2007, p. 537). 

Por outro lado, os professores são considerados como uma solução, em seu papel 

central para responder aos desafios educacionais do atual século. Um desses desafios é formar 

os alunos para instáveis trajetórias trabalhistas futuras, com provável rotação não apenas entre 

postos, mas até de tipo de ocupação e de setor de economia (VAILLANT, 2005). A ação dos 



42 
 

 
 

professores está impregnada de uma forte proposição política, devido aos projetos e às 

finalidades sociais de que são portadores. Os docentes são agentes culturais e, decisivamente, 

também são agentes políticos (NÓVOA, 1999). Em função disso, a governamentalidade 

neoliberal parece enxergar os docentes como protagonistas para a efetivação das reformas 

educacionais em curso. Nessa direção, há uma nova perspectiva para a formação de 

professores apresentada pelo Estado. 

No processo de reforma, os pontos de referência do projeto neoliberal para coordenar 

as propostas educacionais não são as necessidades das pessoas, mas as necessidades de 

treinamento para o trabalho na indústria e no comércio. Busca-se formar para o mercado de 

trabalho. Para tanto, “procura-se difundir a ideia de que a educação escolar está ruim porque 

os professores estão mal preparados para o exercício da profissão” (DINIZ-PEREIRA, 2013, 

p. 221). Principalmente por esse motivo, os docentes passam a assumir lugar privilegiado nas 

discussões educacionais. Isso, no entanto, não significa que a formação de professores seja 

vista como prioridade nos recursos orçamentários.  

Embora o argumento neoliberal incentive a autonomia e a capacidade de gestão, as 

escolas e os docentes ficam constantemente sujeitos a avaliações e a comparações de 

desempenho. Eles acabam entrando nesse jogo pelo empenho com que buscam corresponder 

às metas. “É o efeito generalizado da visibilidade e da avaliação que, penetrando em nossa 

maneira de pensar a respeito de nossa prática, produz a performatividade” (BALL, 2005, p. 

549). Discutiremos a seguir sobre essa tecnologia denominada performatividade e as atuais 

políticas de responsabilização, ambas constituidoras das recentes reformas educacionais no 

Brasil.  

 

 2.4 Sistemas de avaliação: um fluxo de performatividades contínuas 

 

Somada ao mercado e à capacidade de gestão, a performatividade é um dos elementos 

fundamentais da reforma do Estado. Trata-se de uma tecnologia que se serve de comparações 

como meio de controle. Para controlar os gastos públicos em educação e o trabalho docente, 

utiliza-se a publicação de informação e a construção de indicadores como mecanismos para 

comparar as instituições e os profissionais. As medidas de produtividade e rendimento são os 

desempenhos individuais de sujeitos ou organizações (BALL, 2002). Essa tecnologia gera os 

efeitos de terror não somente sobre os professores, mas também sobre as equipes diretivas e a 

sociedade. Tudo isso, “por meio da neurose da accountability (prestação de contas ou, ainda, 

responsabilização)” (HYPOLITO, 2010, p. 1341).  
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Assim como em outros países, no Brasil existe uma tendência “de se responsabilizar, 

e/ou de se culpabilizar, os professores e as professoras por todas as mazelas da educação 

escolar; ou pelo menos a maioria delas” (DINIZ-PEREIRA, 2013, p. 221). A política de 

responsabilização educacional pode ser notada no PNE (2014-2024). Uma das estratégias 

desse plano é “estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no 

IDEB, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar” 

(BRASIL, 2014a, p.64). Em uma primeira leitura, essa afirmação pode dar uma conotação de 

valorização do professor. Contudo, ela expressa e dá margem a ações governamentais que 

vêm gerando mecanismos de premiação por mérito com a finalidade de identificar os 

responsáveis pelo desempenho dos alunos da Educação Básica em programas nacionais 

(SAEB e Prova Brasil) e no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). Os 

professores que obtiverem êxito são premiados por seu mérito, os que fracassam acabam se 

sentindo culpados pelo insucesso.  

A racionalidade neoliberal não opera com uma estrutura de vigilância; o que existe é 

um fluxo de performatividades contínuas; o que está em jogo é a incerteza e a instabilidade de 

ser avaliado de diferentes maneiras (BALL, 2001). A governamentalidade neoliberal que 

orientou as reformas educacionais dos anos 1990, com continuidade na primeira década de 

2000, adotou a avaliação como um dos eixos de suas políticas. O Banco Mundial (1996) 

incentiva a utilização de indicadores de desempenho e eficácia da educação financiada com 

recursos públicos. No Brasil, os Sistemas de Avaliação emergiram como mecanismos para 

não somente avaliar, mas conduzir os sujeitos envolvidos nas tarefas educativas exigidas pelas 

reformas (LIMA; MENDES, no prelo). 

O MEC conta com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) como agência de acompanhamento e avaliação da educação e das políticas 

educacionais. Vale destacar que esse instituto, regido por economistas e por critérios 

economicistas (HYPOLITO, 2010), é um exemplo de como a esfera do econômico passa a 

servir de grade de análise para o campo educativo. Inspirados ou relacionados às ações do 

INEP, foram criados diferentes mecanismos para avaliar o desempenho dos alunos e, 

consequentemente, dos professores17. Instrumentos como a Prova Brasil, o Sistema Nacional 

                                                           
17 O Exame Nacional de Ingresso ou Prova Nacional de Concurso para o Ingresso na Carreira Docente, em 
processo de finalização pelo INEP, é um instrumento de regulação da formação e do trabalho mediante a 
certificação docente. Esse exame é uma prova anual para os candidatos ao ingresso na docência das redes de 
educação básica. 
 



44 
 

 
 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) têm sido utilizados desde então. 

A Prova Brasil é realizada a cada dois anos e visa coletar informações sobre o 

desempenho em Língua Portuguesa e Matemática dos alunos de 5º e 9º anos do Ensino 

Fundamental da rede pública. Por meio da aplicação de provas e questionários, busca oferecer 

um diagnóstico do nível de aprendizagem dos alunos de cada escola e de cada município. O 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), financiado pelo BIRD por meio 

de testes padronizados e questionários socioeconômicos, busca avaliar o desempenho em 

Língua Portuguesa e Matemática. Os resultados são apresentados por estado, região, 

localização (urbana/rural) e dependência administrativa (redes municipal, estadual, federal e 

particular). A partir dos dados da Prova Brasil, do SAEB e das taxas de aprovação escolar, 

obtidas no Censo Escolar, calcula-se o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB). Esse índice é utilizado para avaliar o ensino de cada escola e de cada rede escolar. O 

MEC estabelece metas de rendimento e estipula prazo para que os alunos das escolas 

brasileiras atinjam padrões de desempenho escolar dos países desenvolvidos. 

O PNE (2014/2024) apresenta como meta alcançar as médias nacionais para o IDEB 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Considerando os anos iniciais do Ensino Fundamental, o PNE propõe alcançar, em 2021, 

média 6,0, índice observado, atualmente, nos países desenvolvidos. Para o mesmo período, 

prevê para os anos finais do Ensino Fundamental média de 5,5 e, para o Ensino Médio, 5,2. 

Orientar as políticas das redes e dos sistemas de educação para alcançar tais objetivos é uma 

das estratégias previstas. Outra estratégia é confrontar os resultados obtidos no IDEB com a 

média dos resultados obtidos no Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA), 

nas provas de matemática, leitura e ciências (BRASIL, 2014a).  

O PISA é coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), contando com mais de 70 países participantes, dentre eles o Brasil. O 

programa avalia, a cada três anos, o desempenho de estudantes de 15 anos de idade nas três 

áreas do conhecimento mencionadas anteriormente. A análise do desempenho do Brasil no 

PISA, nos últimos anos, indica que os brasileiros tiveram um desempenho pior do que se 

podia prever (CARNOY, 2004). 

Para avaliar o estudante no final da educação básica, o Brasil conta com o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), lançado em 1998. Atualmente, os resultados do ENEM 

têm sido utilizados por universidades como critério de seleção para o ingresso no ensino 
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superior. Alunos interessados em uma vaga no ensino superior também podem se inscrever no 

Sistema de Seleção Unificada (SISU). Utilizando as notas do ENEM como critério de 

aprovação, esse sistema oferece vagas em instituições de ensino superior da rede pública. Já 

os interessados em concorrer a uma vaga em curso técnico têm a oportunidade de se 

candidatarem ao Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica 

(SISUTEC). O critério de aprovação é o mesmo utilizado pelo SISU. Estudantes que 

pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos (PROUNI) também 

utilizam os resultados do exame. 

Temos ainda o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos (ENCCEJA). Com início em 2002, no Brasil esse exame é destinado aos jovens e 

adultos que desejam obter certificação de conclusão do Ensino Fundamental desde que 

tenham pelo menos 15 anos. Os brasileiros interessados que estão no exterior, a possuírem no 

mínimo dezoito anos, além dessa certificação, podem pleiteá-la no nível de conclusão do 

Ensino Médio.  

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e os instrumentos 

específicos para a avaliação da pós-graduação e da pesquisa têm sido utilizados para aferir a 

educação superior. O SINAES é composto pela avaliação das instituições, dos cursos e do 

desempenho dos estudantes. A autoavaliação, avaliação externa, Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE), Avaliação dos cursos de graduação e instrumentos de 

informação (censo e cadastro) são os instrumentos complementares do sistema. A 

autoavaliação é de responsabilidade de cada instituição e é conduzida pela Comissão Própria 

de Avaliação. Membros de fora da instituição, pertencentes à comunidade acadêmica e 

científica, realizam a avaliação externa. 

Como parte dos processos de credenciamento de cursos e de certificação de 

professores, o ENADE é aplicado para iniciantes e concluintes dos cursos de licenciatura. 

Com base nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, o ENADE – ao avaliar cada 

curso a cada três anos – procura verificar o rendimento dos alunos em relação aos conteúdos 

programáticos e às competências necessárias em sua formação. Segundo informações contidas 

no site do INEP18, os cursos de educação passam por avaliações para autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento. Com exceção das universidades, a 

instituição que deseja autorização do MEC para abrir um curso deve ser avaliada para receber 

a autorização. Em relação ao reconhecimento, é feita uma visita de avaliação a fim de 
                                                           
18 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/superior-condicoesdeensino>. Acesso em: jul. 2014.  
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verificar se o projeto apresentado para a autorização foi cumprido. Para a renovação de 

reconhecimento, é feito o cálculo do Conceito Preliminar do Curso (CPC). Se nesse cálculo o 

curso obtiver conceito 1 ou 2, será avaliado in loco. 

Ao promover a avaliação de instituições, de cursos e de estudantes, cabe ao SINAES 

assegurar, conforme artigo 2º: 

 

I – avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise global e 
integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, 
finalidades e responsabilidades sociais das instituições de educação superior e de 
seus cursos; II – o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos 
processos avaliativos; III – o respeito à identidade e à diversidade de instituições e 
de cursos; IV – a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo 
das instituições de educação superior, e da sociedade civil, por meio de suas 
representações (BRASIL, 2004).  
 

As avaliações do SINAES constituem o referencial básico para a regulação e 

supervisão da educação superior. A partir da análise dos resultados dessas avaliações, a 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), órgão colegiado de 

coordenação e supervisão do SINAES, está incumbida de formular propostas para o 

desenvolvimento das instituições de educação superior. A comissão também é responsável 

por propor e avaliar as dinâmicas, os procedimentos e os mecanismos dessas avaliações. 

A introdução desses sistemas de avaliação da educação e do desempenho são 

exercícios de regulação por parte do Estado, que “passa a controlar e a avaliar desde longe, 

por meio da contratação de terceiros para realizar a avaliação externa – considerada como 

prestação de contas à sociedade civil (accountability)” (HYPOLITO, 2010, p. 1338). No 

entanto, essa avaliação pode estar servindo mais para a vigilância do trabalho docente do que 

para a melhoria dos sistemas educacionais. Esses fluxos de sistemas de avaliação se 

assemelham a uma estratégia de identificar os culpados pelo fracasso, sem levar em 

consideração o contexto social em que os resultados foram produzidos. 

A racionalidade neoliberal opera com diversas estratégias para avaliar. Parece-nos 

evidente que diferentes instrumentos de avaliação fazem parte de uma maneira neoliberal de 

governar. Isso nos leva a pensar que, 

  

o que está em jogo não é a possível certeza de ser sempre vigiado, tal como no 
clássico panóptico, e sim a incerteza e a instabilidade de ser avaliado de diferentes 
maneiras, por diferentes meios e por distintos agentes; é o “surgimento” do 
desempenho, da performance - o fluxo de exigências que mudam, expectativas e 
indicadores que nos fazem continuamente responsabilizados e constantemente 
vigiados (BALL, 2001, p. 110).  
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Nessa cultura de desempenho, as motivações pessoais sobrepõem aos valores 

impessoais. As relações profissionais tornam-se individualizadas. A racionalidade neoliberal 

anseia potencializar a individualização a cada um. Não busca somente produzir indivíduos 

preocupados em governar a si mesmos a partir de práticas de si como a educação e o desejo 

de competição. Essa racionalidade busca ainda fazê-los se sentirem livres, autônomos, 

inovadores e empreendedores de si. Dessa forma, os professores são encorajados a refletir 

sobre si como indivíduos que acrescentam valor a si próprio (BALL, 2002).  

A presença do empreendedorismo, por influência da Teoria do Capital Humano, tem 

repercutido não apenas nos programas de formação inicial, mas nas políticas públicas para a 

educação. A busca por torná-lo presente nas políticas públicas dos países em desenvolvimento 

pode ser percebida no documento final da Conferência de Jomtien (1990). Essa conferência 

aconteceu na Tailândia e foi convocada pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o BIRD. Essa 

interlocução com órgãos internacionais de financiamento é uma das características da 

racionalidade neoliberal, uma oportunidade para intervenção política em diferentes países. A 

participação desses organismos na orientação das reformas educacionais, principalmente, por 

meio de crédito financeiro e assistência técnica aos países subdesenvolvidos, constitui-se a 

formação dos mercados educativos (COSTA, 2011). Essa assistência técnica é um co-

financiamento cujo modelo de empréstimo é do tipo convencional, tendo em vista os encargos 

que acarreta e as regras e as precondições financeiras e políticas que não se diferem do 

financiamento comercial (ALTMANN, 2002). 

No documento resultante da Conferência de Jomtien, o aluno é visto como um recurso 

vital a ser mobilizado em seu capital humano. Ele precisa encarar a educação como atividade 

produtiva, talvez pensá-la como algo capaz de até mesmo “aliviar” a pobreza 

(EVANGELISTA; SHIROMA, 2006), pobreza inclusive no que se refere ao capital humano. 

Em relação às famílias, sugerem-se incentivos que lhe assegurem que os seus recursos serão 

investidos de modo a possibilitar benefícios para todos os membros.  

Nesse contexto de empreendedorismo e capital humano, no processo de escolarização, 

o indivíduo e a família são conduzidos a ponderar os riscos e os problemas que suas decisões 

podem acarretar para a família (SANTOS, 2004b). O argumento utilizado por essa 

racionalidade neoliberal é que o investimento em capital humano vai gerar uma renda para a 

criança, quando adulta, e gera também uma renda para a família, em termos de satisfação “de 
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ver que seus cuidados tiveram sucesso” (FOUCAULT, 2008a, p. 335). Esse 

empreendedorismo almejado pela governamentalidade neoliberal, que busca produzir o 

homem econômico, parece desejar que todos e cada um dos envolvidos no processo 

educacional sejam empreendedores de si. 

A Conferência de Jomtien também funcionou como espaço de difusão das políticas 

internacionais de priorização do Ensino Fundamental e fortaleceu a educação como objeto 

estratégico para as reformas neoliberais. Além disso, buscou-se relativizar o dever do Estado 

com o argumento de que assegurar a educação é responsabilidades de todos os setores da 

economia. O governo brasileiro intencionou satisfazer as necessidades básicas de educação 

expressas na conferência por meio do Plano Decenal de Educação para Todos. Lançado em 

1993 pelo MEC, no governo de Itamar Franco (1992-1994), o foco central desse plano é o 

Ensino Fundamental. Um dos objetivos era assegurar até 2003 – às crianças, aos jovens e aos 

adultos – conteúdos mínimos de aprendizagem (BRASIL, 1993). Entretanto, esse plano, 

conforme Saviani (1999, p. 129), praticamente não saiu do papel e parece ter sido elaborado 

com a finalidade de atender às “condições internacionais de aquisição de financiamento para a 

educação, em especial aquele de algum modo ligado ao Banco Mundial”. 

O Plano Decenal de Educação para Todos também ofereceu suporte para elaboração 

do Plano de Educação Nacional (PNE), aprovado em 2001 pelo Congresso Nacional. O PNE 

também reflete acordos firmados pelo Brasil não somente na Conferência de Jomtien (1990), 

mas também na Conferência de Dakar (2000), na qual se reuniram governos de 164 países 

para avaliar as metas de Jomtien. Como pouco havia sido realizado em sua íntegra, os países 

participantes se comprometeram a alcançar os objetivos e as metas de Educação para Todos. 

Com a duração de dez anos, o PNE 2001 constitui-se um conjunto articulado de esforços com 

que cada governo deveria se comprometer ao longo dos dez anos (UNESCO, 2001). Nessa 

direção, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com base no PNE, estariam 

encarregados de elaborar planos decenais correspondentes. 

Discutimos neste capítulo como a governamentalidade neoliberal se faz presente nas 

políticas educacionais. Nessa direção, a reforma educacional no Brasil nos anos de 1990, 

seguindo orientações do BIRD, buscou se efetivar, dentre outras coisas, por meio da 

descentralização do ensino, a privatização dos serviços educacionais e a formação por 

competências. Abordamos a transferência de responsabilidades desencadeada pela reforma 

neoliberal, como o estabelecimento de novas formas de controle não simplesmente sobre os 

recursos financeiros, mas sobre o trabalho docente. Essa reforma ocorreu nos moldes do 
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Banco Mundial (BIRD), com o argumento de que as mudanças eram necessárias e trariam 

benefícios para a qualidade de vida dos que mais necessitavam. 

 Não obstante, as mudanças postuladas pelas reformas educacionais não modificaram, 

em geral, o cotidiano das escolas (CAMPOS, 2005). “As desigualdades sociais, consideradas 

as piores na América Latina, quando comparadas às outras regiões do mundo, estiveram 

estritamente relacionadas com as desigualdades educacionais” (COSTA, 2011, p. 83). O 

ingresso de um maior número de pessoas na educação básica, postulado pelas políticas 

educacionais, não garante acesso ao conhecimento científico nem mesmo a permanência nas 

instituições de ensino. Do mesmo modo, não significa oportunidades iguais no mercado de 

trabalho e na vida social.  

Com a racionalidade neoliberal a pautar as políticas educacionais, os princípios 

mercadológicos se expandem a todas as esferas sociais e têm sido avassaladores para a 

educação. Na tentativa de produzir sujeitos empreendedores, com seu capital humano bem 

desenvolvido, o conhecimento se transforma em mercadoria, e a análise econômica torna-se o 

principal procedimento para a definição de políticas educativas (ALTMANN. 2002). Dessa 

forma, o trabalho docente e a formação profissional são atravessados e constituídos pela 

produtividade e pelo empreendedorismo.  

Argumentamos que essa governamentalidade neoliberal busca produzir sujeitos 

empreendedores de si. Atua com um fluxo de performatividades contínuas para controlar o 

trabalho docente e responsabilizar os “culpados” pelos índices educacionais não desejáveis. 

Em relação aos professores, além de esperar que ele seja capaz de gerir o próprio 

desempenho, maximizá-lo, aperfeiçoá-lo, a racionalidade neoliberal pressupõe um indivíduo 

flexível, autônomo e que tenha habilidade para resolver imprevistos. Nota-se, claramente, que 

cada vez mais essa formação parece ser conduzida para atender objetivos para além do campo 

educacional.  

No próximo capítulo, abordaremos aspectos históricos da formação de professores no 

Brasil. Discutiremos os impasses presentes na formação inicial de professores da educação 

básica. Argumentaremos que os problemas na formação e na profissão docente arrastam-se há 

longos anos sem, contudo, serem vislumbradas perspectivas de superação a curto prazo. 
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3. A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NAS 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL 

 

Este capítulo tem como eixo de discussão a formação inicial de professores no Brasil, bem 

como apresentaremos os aspectos históricos sobre a formação de docentes no país. Nessa 

direção, argumentaremos que essa formação faz parte das expectativas do governo desde o 

Império. No entanto, isso não significa que a formação seja prioridade nos recursos 

orçamentários dos governos. Abordaremos também os impasses presentes na formação 

inicial. O argumento é que, embora a situação da formação de docente no Brasil esteja 

suficientemente radiografada, ainda parece não ter uma solução em curto prazo para os 

problemas que se arrastam há longos anos. Por ser um profissional imprescindível para as 

mudanças educacionais em curso, provavelmente, em nenhum outro momento histórico a 

formação de professores tenha recebido tanta ênfase, como nas últimas décadas, 

especialmente por parte do governo federal. 

 

3.1 Aspectos históricos da formação de professores  

 

A reforma educacional dos anos de 1990 (fazendo parte de uma reforma de Estado 

mais ampla), e seu prosseguimento no novo século, “atingiu todas as esferas da docência: 

currículo, livro didático, formação inicial e contínua, carreira, certificação, lócus de formação, 

uso das tecnologias da informação e comunicação, avaliação e gestão” (EVANGELISTA; 

SHIROMA, 2007, p.537). Para compreendermos a situação atual da formação inicial de 

professores, faz-se necessário recuperar alguns aspectos históricos da formação de docentes. 

A história da formação de professores no Brasil pode ser analisada a partir de seis períodos 

(SAVIANI, 2009).  

O primeiro período (1827-1890), ensaios intermitentes de formação de professores, 

iniciou-se com a obrigatoriedade dos docentes se instruírem no método mútuo. Nesse método, 

os alunos mais adiantados atuavam como auxiliares do professor e instruíam outros alunos. 

Nesse período, nas Escolas Normais predominava a preocupação com o domínio dos 

conhecimentos a serem transmitidos pelos professores às crianças.  

A primeira instituição com o nome de Escola Normal, segundo Saviani (2009), foi 

instalada em Paris em 1795. No Brasil, como consequência do Ato Adicional de 12 de agosto 

de 1834, a formação de professores passou a ser efetivada pelas províncias. Em 1835, a 
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província do Rio de Janeiro criou a primeira Escola Normal provincial brasileira. Após a 

proclamação da República, em 1889, cada unidade federada poderia criar Escolas Normais 

estaduais destinadas à formação de docentes (CURY, 2003). A escola que preparava 

professores do ensino primário denominava-se Escola Normal Primária. A preparação desses 

profissionais para atuarem no nível secundário chamava-se Escola Normal Superior. Contudo, 

“em todas as províncias as Escolas Normais tiveram uma trajetória incerta e atribulada, 

submetidas a um processo contínuo de criação e extinção” (TANURI, 2000, P. 64).  

A falta de interesse da população pela profissão docente era um dos motivos pelos 

quais essas escolas frequentemente eram fechadas. A falta de atratividade era ocasionada pela 

baixa remuneração que o magistério primário oferecia e pelo pouco status de que desfrutava. 

Como observa Tanuri (2000), nos primeiros 50 anos do Império, as Escolas Normais do 

Brasil não foram além de ensaios rudimentares e malsucedidos. 

O segundo período é o estabelecimento e a expansão do padrão das Escolas Normais 

(1890-1932). O marco inicial é a reforma paulista da Escola Normal, tendo como anexa a 

escola-modelo. A marca da reforma paulista foi o enriquecimento dos conteúdos curriculares 

e a ênfase nos exercícios práticos de ensino. Com isso, os reformadores procuravam assegurar 

a preparação pedagógico-didática dos professores. A reforma paulista se tornou referência 

para outros estados do país, que procuravam mandar docentes para estagiar em São Paulo. 

A Organização dos Institutos de Educação (1932-1939), com as reformas de Anísio 

Teixeira no Distrito Federal e a reforma de Fernando de Azevedo, caracteriza o terceiro 

momento da formação de professores. Apesar da iniciativa da reforma paulista, de enfatizar os 

exercícios práticos de ensino, a ênfase da formação permanecia no domínio dos conteúdos a 

serem transmitidos. Em 1932, Anísio Teixeira transformou a Escola Normal em Escola de 

Professores. Esse educador buscava consolidar o modelo pedagógico-didático de formação e 

assegurar a educação como objeto de ensino e de pesquisa. Nesse mesmo ano, implantou o 

Instituto de Educação do Distrito Federal (Rio de Janeiro), dirigido por Lourenço Filho. Outro 

Instituto, com caminho semelhante, foi implantado, em 1933, por Fernando de Azevedo em 

São Paulo.  

Saviani (2009) menciona a organização e a implantação dos cursos de Pedagogia e de 

licenciatura e a consolidação do modelo das Escolas Normais (1939-1971) como o quarto 

momento da história da formação de docentes. Elevados ao nível superior, o Instituto paulista 

foi agrupado à Universidade de São Paulo, criada em 1934. O Instituto carioca foi 

incorporado à Universidade do Distrito Federal, criada em 1935, e recebeu o nome de 
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Faculdade de Educação. Em 1939, essa universidade foi extinta e os cursos foram alocados na 

Universidade do Brasil. Nesse mesmo ano, com o Decreto-Lei nº 1.190, de 4 de abril, o curso 

de Pedagogia foi criado na Faculdade Nacional de Filosofia dessa universidade.  

A substituição da Escola Normal pela habilitação Específica de Magistério (1971-

1996) é definida como o quinto período na história da formação de docentes. O golpe militar 

de 1964 gerou algumas mudanças no sistema educacional. A partir da Lei nº 5.692/71, as 

Escolas Normais foram fechadas. O antigo curso normal deu lugar à habilitação específica de 

2º grau para o exercício do magistério de 1º grau. “Assim, a já tradicional Escola Normal 

perdia o status de „escola‟ e, mesmo, de „curso‟, diluindo-se numa das muitas habilitações 

profissionais do ensino de segundo grau, a chamada Habilitação Específica para o Magistério 

(HEM)” (TANURI, 2000, p. 80). Igualmente, desapareciam os Institutos de Educação e a 

formação de especialistas e de professores para as séries iniciais do Ensino Fundamental 

passou a ser realizada, exclusivamente, no curso de Pedagogia. Para atuar nas quatro últimas 

séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio, essa lei previa a formação de professores em 

nível superior, em cursos de licenciatura curta (três anos de duração) ou plena (com quatro 

anos de duração). Essa formação centrava-se nas dimensões funcionais e operacionais da 

docência, compreendendo o professor como técnico da educação. 

Em 1982, como resposta às críticas efetuadas aos cursos de formação para o 

magistério e como tentativa de revitalização da Escola Normal, o governo lançou o projeto 

Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAMs). Resultante de discussões 

realizadas em seminário, congregando órgãos de ensino, educadores e instituições de ensino 

superior, esse projeto buscava transformar as Escolas Normais em centro de formação inicial 

e continuada para professores da educação pré-escolar e das séries iniciais. Em 1991 existiam 

199 CEFAMs em todo o país. O governo financiava bolsa de trabalho para o magistério a fim 

de garantir a permanência, em tempo integral, dos alunos e a monitoria nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, realizada por eles. Com a descontinuidade do projeto no âmbito do 

MEC, alguns estados passaram a financiar as bolsas com recursos próprios (TANURI, 2000). 

Por exemplo, em 1991, os 51 CEFAMs de São Paulo funcionavam com recurso do próprio 

Estado. Nesses Centros, o valor da bolsa paga a todos os alunos era equivalente a um salário 

mínimo. Uma das dificuldades enfrentadas pelos professores dos CEFAMs era o trabalho 

integral que se exigia de quase todos eles e os baixos salários que recebiam. 

Consequentemente, os professores se viam tentados a abandonar os CEFAMS e a dobrar a 

jornada com outra escola que pagasse melhor (PIMENTA, 2013). 
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O sexto período da história da formação de professores é o advento dos Institutos 

Superiores de Educação, Escolas Normais Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia 

(1996-2006). Em 1996, entre as principais mudanças trazidas pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) está a inclusão da educação infantil como primeira etapa da 

Educação Básica e o estabelecimento de diretrizes para a formação dos profissionais da 

educação. A formação de professores para atuarem na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental era realizada nos cursos profissionalizantes de nível médio ou no curso 

superior de Pedagogia (habilitação magistério). Atualmente, o curso de Pedagogia é o 

responsável por formar professores da educação infantil e anos iniciais. 

A existência do curso de Pedagogia pode ser compreendida a partir de três momentos 

(LIMA, 2004). O primeiro se inicia com o surgimento do curso em 1939 e vai até 1968 com a 

Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968, conhecida como reforma universitária, outorgada pela 

ditadura militar. Nessa fase, os cursos de licenciatura seguiam o esquema 3+1. Esse esquema 

visava formar o licenciado e o bacharel. A duração do curso para o bacharel era de três anos 

de disciplinas específicas e para o licenciado eram esses três mais um ano de disciplinas 

pedagógicas. Esse modelo foi inspirado pelo princípio da racionalidade técnica – no qual o 

conhecimento científico é visto como imutável e atuação docente resume-se ao domínio de 

técnicas e conteúdos.  

O segundo momento vai de 1968 até 1996, com aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB). Essa fase configura-se pelas habilidades profissionais, 

instituídas pelo parecer nº 252/69, incorporado à Resolução nº 2/69. Com essa medida, após 

cursarem a habilitação do Magistério das Disciplinas Pedagógicas da Escola Normal, os 

alunos poderiam escolher habilitações, por exemplo, em Orientação Educacional, 

Administração Escolar, Supervisão Escolar e Inspeção Escolar. Com esse modelo, a formação 

do pedagogo ficou fragmentada em diversas habilitações.  

O terceiro momento vai da LDB (1996) até os dias atuais. Em 1996, entre as principais 

mudanças trazidas por essa lei está a inclusão da educação infantil como primeira etapa da 

Educação Básica e o estabelecimento de diretrizes para a formação dos profissionais da 

educação. Em relação à formação de professores para atuar nos primeiros anos da Educação 

Básica, embora a LDB19 diga que ela ocorrerá em nível superior20 também admite a formação 

                                                           
19 A Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, altera a LDB/1996 em vários aspectos, mas mantém a formação de 
professores, para educação infantil e anos iniciais, em nível médio. 
20 Apesar disso, os sistemas de ensino, no processo de seleção de novos docentes, parecem não privilegiar a 
formação especializada como critério para ingresso na carreira (UNESCO, 2004). Professores sem a adequada 
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em nível médio. Essa flexibilização parece ser um dos procedimentos da governamentalidade 

neoliberal para não aumentar os gastos públicos com a formação de docentes. Ao se referir 

aos profissionais da educação, a LDB 9.394/96, em seu art. 62, estabelece que: 

 

A formação de docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em nível superior, 
em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 
a oferecida em nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 1996). 

 

Os Institutos Superiores de Educação emergem na LDB como o lócus da formação 

inicial e continuada dos professores da Educação Básica. Esses institutos parecem funcionar 

como unidades de prestação de serviço separadas das universidades. Conforme o art. 63, 

incisos I, II e III, da LDB (BRASIL, 1996), eles têm como tarefa manter cursos formadores de 

profissionais para a Educação Básica, propiciar formação adequada para as pessoas que 

possuem diplomas de educação superior e almejam atuar na Educação Básica e programas de 

educação continuada para os profissionais de educação, nos diversos níveis.  

 Todavia, a LDB sofreu um retrocesso ao colocar a formação de professores nos 

Institutos Superiores de Educação, já que no Brasil esse tipo de instituição localiza-se entre as 

mais simples (LIMA, 2004), se comparado aos centros universitários. Além disso, em relação 

à exigência do corpo docente desses institutos, a Resolução CNE/CP n° 1/99 determina para o 

corpo docente dos Institutos Superiores de Educação apenas 10% de mestres ou doutores. A 

exigência para as universidades, conforme o artigo 52 da LDB (1996), é de um terço do corpo 

docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. 

Conforme já mencionamos, a formação de professores para atuar na Educação Infantil 

e nos anos iniciais do Ensino Fundamental era realizada nos cursos profissionalizantes de 

nível médio ou no curso superior de Pedagogia (habilitação magistério). Em 2006, depois de 

muitos debates, o CNE aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia (DCNP), por meio da Resolução nº 1/2006. Atualmente, a responsabilidade pela 

formação de professores da educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental e para o 

Ensino Médio na modalidade Normal é atribuída ao curso de Pedagogia. O novo perfil do 

curso, desenhado pelas DCNP, “privilegiou uma das dimensões da formação do Pedagogo, a 

                                                                                                                                                                                     

formação ao exercício do magistério continuam sendo contratados. Talvez isso seja uma estratégia para diminuir 
gastos com a formação docente. Por ser mais barata, a formação em serviço vem substituindo a formação inicial. 
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licenciatura, em detrimento do bacharelado, quando anteriormente o curso valorizava ambas 

as dimensões” (ARAÚJO; ALBUQUERQUE; HAAS, 2011, p. 253). 

Evangelista e Triches (2008), ao discutirem a nova configuração do curso de 

Pedagogia, a partir da análise das DCNP e seus conceitos centrais, evidenciam a hegemonia 

da docência na definição da identidade e na ação do profissional. No caso da docência, 

compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental, o Ensino Médio na modalidade 

Normal e Educação Profissional voltada para a educação. Para as autoras, no âmbito dessas 

diretrizes, a docência pode ser entendida como docência alargada. Ao longo do documento, 

docência não diz respeito só ao processo ensino-aprendizagem em sala de aula, mas, 

igualmente, à gestão educacional, à pesquisa e às atividades que ultrapassam a escola; porém, 

as instituições de ensino podem encontrar dificuldades para garantir um conjunto de 

conhecimentos realmente relevantes e essenciais para atender a esse perfil criado pelas 

diretrizes. 

As DCNP, tendo por base a docência, “confere identidade ao professor-pesquisador-

gestor como profissional da educação para atuar em espaços escolares e não-escolares” 

(BRZEZINSKI, 2007, p. 243). Contudo, corre-se o risco de termos um curso de Pedagogia 

esvaziado “seja pela amplitude dos campos de exercício, seja pela restrição da adequada 

formação para tantos campos, seja pela fragmentação concreta da identidade profissional dos 

educadores” que estão sendo formados pelos cursos criados hoje no Brasil (EVANGELISTA; 

TRICHES, 2008, p. 13). As atuais diretrizes curriculares nacionais para o Curso de 

Pedagogia, mesmo privilegiando a docência, parecem não assegurar melhores condições para 

uma formação dos docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental (LEITE, 2010).  

 

3.2 – Impasses na formação inicial de professores da Educação Básica 

 

A expansão do ensino superior brasileiro contribuiu para a diversificação da oferta de 

cursos de formação de professores. Os Cursos Normais Superiores, curso de Pedagogia e 

cursos de licenciaturas21 no Brasil expandiram-se principalmente em instituições privadas que 

tinham mais compromisso com o lucro do que com a formação. Nas palavras de Freitas 

(2014, p. 431), 

das 307 mil matrículas em cursos presenciais de pedagogia, 42,9% delas (131.850) 
estão concentradas em faculdades privadas, 8% (26.762) em centros universitários 

                                                           
21 As licenciaturas, segundo a legislação educacional, são os cursos responsáveis pela formação de professores 
para a Educação Básica. 



56 
 

 
 

privados e 14,4% em universidades privadas. As IES públicas concentram apenas 
33,9% das vagas, com 104.323 matrículas. 

 

Proliferaram cursos com “qualidade bastante questionável, que, com raríssimas 

exceções, se limitam a reproduzir, de maneira empobrecida e piorada, os modelos de 

formação de professores das universidades” (DINIZ-PEREIRA, 1999, p. 120). Também se 

multiplicaram os cursos de licenciaturas com currículos e corpo docente bastante precários 

(SANTOS, 2010).  

Os cursos a distância estão na outra face do problema da privatização da formação. 

Por uma questão econômica, a oferta de cursos e vagas para formar professores provenientes 

da Educação Básica, que não atendam aos requisitos de formação mínima estabelecidos na 

legislação atual, está prioritariamente direcionada ao Ensino a Distância. Os dados relativos a 

esses cursos demonstram que 87,4% das matrículas em cursos de pedagogia a distância estão 

no setor privado (das quais, 61% em universidades, 27,3% em centros universitários e 

aproximadamente 12% em faculdades). As IES públicas concentram apenas 12,6% das 

matrículas em cursos de pedagogia nessa modalidade (FREITAS, 2014).  

A LDB é considerada como horizonte para ampliação da Educação a Distância no 

país, uma vez que oficializa essa modalidade como válida e equivalente para todos os níveis 

de ensino. A aceleração da formação de professores também foi impulsionada por outros 

entes políticos e econômicos. O Banco Mundial recomenda que essa formação seja realizada 

em menor tempo. Para diminuir o custo, também sugere, tanto para a formação inicial quanto 

para a formação continuada, a modalidade de educação a distância (MAZZEU, 2009). Para 

Libâneo (2008, p. 176), “limitar programas de formação de professores a ações de educação a 

distância mostra um descaso com a educação pública e com os professores”. A educação a 

distância pode estar, de acordo com esse autor, servindo apenas como uma certificação em 

larga escala. O investimento em educação a distância era uma das ações implantadas no 

governo Fernando Henrique Cardoso e que teve continuidade na gestão do presidente Lula 

(LIBÂNEO, 2008) e no governo Dilma. 

Além dessa diversificação da oferta de cursos, diversos problemas têm perpassado a 

formação de professores. Como mencionado neste capítulo, a falta de atratividade da 

profissão docente, acarretada pelos salários que o magistério oferece é um dilema vivenciado 

desde as primeiras Escolas Normais no Brasil. Mesmo com as mudanças ocorridas nos cursos 

de formação e nas instituições formadoras, a profissão docente ainda não atrai a juventude 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005) e há vagas ociosas nos cursos de licenciaturas. 
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Gatti e Barreto (2009), considerando o crescimento dos cursos de licenciaturas no Brasil nos 

últimos anos, notam que esse crescimento não equivaleu ao aumento das matrículas, o que 

pode sugerir, principalmente nos cursos privados, muitas vagas ociosas. 

Outro estudo realizado por Gatti et al (2014) buscou investigar a atratividade da 

carreira docente no Brasil, sob a perspectiva de estudantes do Ensino Médio. A pesquisa 

mostra que, embora os jovens reconheçam a importância social dos docentes, a docência vem 

deixando de ser uma opção profissional almejada por eles. Os principais motivos são a baixa 

remuneração e a desvalorização da profissão. Isso talvez evidencie que o status dessa 

profissão, isto é, a identidade do trabalhador dentro da organização do trabalho e na 

organização social, parece fragilizado. Esse status é estabelecido, principalmente, a partir de 

critérios econômicos.  

Ao comparar a diferença salarial paga aos professores, na América Latina, com os 

países da OCDE, Costa (2011, p. 78) afirma que 

 
as desigualdades são grandes, principalmente para o ensino fundamental e o ensino 
médio. A própria média em anos de escolarização dos docentes, na América Latina, 
girou em torno de 25% menos do que a média dos países desenvolvidos. Chile e El 
Salvador apresentaram, para a região, as médias salariais docentes mais altas; 
Argentina, Brasil, Colômbia, Honduras e Uruguai estiveram numa posição 
intermediária. 

 

Juntamente com a baixa remuneração, a falta de possibilidade de progredir na carreira 

leva alguns a desistirem da docência. Em alguns casos, como afirma Vaillant (2005), para um 

professor conseguir uma melhora no salário, ele precisa ascender na escala hierárquica do 

sistema educacional. Esse professor, por exemplo, precisa passar a diretor da escola, ou seja, 

só se permite ascensão mediante o afastamento da sala de aula. Em outros casos, os 

professores da Educação Básica precisam ensinar ao menos em duas escolas para obter um 

salário minimamente decente. A dificuldade de progressão na carreira pode ocasionar o 

abandono da docência, inclusive por parte daqueles que são experientes e que possuem uma 

formação adequada ao exercício da função. 

 A desvalorização da função do professor, conforme Lüdke e Goulart (1996), tem 

afastado alguns candidatos ao magistério. “Não é de se espantar o (des)apontamento de 

licenciados que não se tornam docentes, e os em exercício, vítimas do desânimo, do estresse e 

do burn out.” (CURY, 2013, p. 36). Mais do que atrair os jovens para o magistério, manter os 

professores nessa profissão tem se mostrado um desafio. Muitas escolas já sentem a falta 

desse profissional. O discurso oficial alerta que “ano após ano, grande número de professores 
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abandona o magistério devido aos baixos salários e às condições de trabalho nas escolas” 

(UNESCO, 2001, p. 144).  

A pesquisa “O perfil dos professores brasileiros: o que fazem, o que pensam, o que 

almejam”, financiada pela UNESCO, contempla algumas características sociais, econômicas e 

profissionais de docentes do Ensino Fundamental e médio. Essas características foram obtidas 

a partir da análise de questionários respondidos por cinco mil docentes de escolas públicas e 

privadas das vinte e sete Unidades da Federação. Em relação às aspirações profissionais, os 

professores participantes da pesquisa que possuem entre 21 e 25 anos de magistério são os 

que mais manifestam a intenção de permanecer na função atual e na mesma instituição; 

enquanto esse desejo aparece em menor proporção entre os docentes que têm menos de 4 anos 

de profissão. Os professores com mais de 25 anos de profissão também demonstraram a 

intenção de ocuparem outra profissão. No entanto, o estudo indica que a aspiração dos 

professores iniciantes pode ser decorrente da insatisfação com as condições de trabalho que 

lhes são impostas, principalmente, no início da carreira como locais mais distantes e 

periféricos. Em relação aos docentes com mais tempo de profissão, a aspiração de ocupar 

outra profissão pode estar relacionada à expectativa de aposentadoria (UNESCO, 2004). 

A rotina desgastante também corrobora para a insatisfação e o abandono da carreira 

docente (TARTUCE; NUNES; ALMEIDA, 2010). O trabalho dos professores toma um 

tempo considerável que chega até mesmo a invadir sua vida particular. Consequentemente, as 

noites, os fins de semanas e as férias acabam sendo ocupados com atividades ligadas ao 

trabalho (TARDIF; LESSARD, 2013). Agregando a esse cenário, o exercício da docência está 

cada vez mais complexo e as políticas neoliberais exigem cada vez mais dos professores. 

Além de planejar aulas, corrigir, avaliar, participar de reuniões, os professores têm sido 

conduzidos a: 

 
exercer funções de psicólogo, assistente social e enfermeiro; participar nos mutirões 
escolares; participação em atividades com pais; atuar na elaboração do projeto 
político-pedagógico da escola; procurar controlar as situações de violência escolar; 
educar para o empreendedorismo, a paz e a diversidade; envolver-se na elaboração 
de estratégias para captação de recursos para a escola (EVANGELISTA, 
SHIROMA, 2007, p. 537). 
 

O professor precisa ainda integrar no seu trabalho o potencial das novas tecnologias da 

informação e da comunicação. Porém, a ampliação das funções e a intensificação do trabalho 

dos docentes não estão acompanhadas de uma melhoria efetiva dos recursos materiais e das 

condições de trabalho em que se exerce a docência.  
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A complexidade do trabalho do professor nos permite pensar que quanto maior é a 

expectativa sobre o professor, quanto mais plural deseja-se que ele seja, maior será a 

responsabilidade de sua formação, especialmente no que se refere à formação inicial (REALI; 

FERREIRA, 2005). Apesar das atuais exigências da profissão docente, provavelmente, não 

houve mudanças significativas na formação dos professores. Nas palavras de Esteve (1999, p. 

100), 

os professores do ensino primário continuam sendo formados de acordo com velhos 
modelos normativos, aos quais se juntaram, em muitos casos, as descobertas da 
psicologia da aprendizagem dos últimos vinte anos. Os professores do ensino 
secundário formam-se em universidades que pretendem fazer investigadores 
especializados e nem por sombras pensam em formar professores. 

 

O aumento das exigências em relação aos professores tem contribuído para que a 

docência seja vista como uma profissão complexa. A governamentalidade neoliberal pede ao 

professor que desempenhe o papel de amigo, de facilitador da aprendizagem e orientador do 

trabalho do aluno. Paradoxalmente, requer do mesmo profissional o exercício de funções 

avaliadoras e seletivas. Tudo isso gera um aumento da insegurança, principalmente por parte 

dos professores, a respeito do que é necessário para exercer as funções que lhes são 

requeridas.  

Outra dificuldade que se coloca à formação de professores é a dicotomia existente 

entre o bacharelado e a licenciatura. Costa et al (2003), ao buscar reconstruir o conjunto de 

fatores – internos e externos – que influenciam a configuração do currículo e articular esse 

perfil com as reflexões e tendências atuais em torno da formação de professores, investigaram 

um curso de Bacharelado e Licenciatura em História. As autoras afirmam que a ênfase do 

curso está no bacharelado. As disciplinas voltadas para a licenciatura eram distribuídas a 

partir da terceira fase do curso. Na perspectiva dos alunos, em relação às duas habilitações, o 

bacharelado é valorizado, enquanto exercer a docência aparece como sendo algo inevitável. 

Em alguns casos, como mostra Gatti (2010), a docência parece funcionar como uma espécie 

de seguro desemprego, isto é, uma alternativa no caso de não haver possibilidade de exercer 

outra atividade profissional. Provavelmente, esse seja um dos motivos pelo qual alguns 

alunos, embora sem real interesse em ser professor, acabam ingressando em cursos de 

licenciaturas. 

Ao considerarmos a organização curricular imposta na maioria dos cursos de 

graduação, separando o curso em etapas, é possível notar as disciplinas teóricas fazendo parte 

da primeira etapa; as estudadas na segunda etapa são as consideradas pedagógicas ou as 

práticas (GUERRA, 2000). Nos cursos de Pedagogia no Brasil, conforme Santos (2010), as 
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atividades associadas à prática ocupam pequeno espaço nos currículos. A divisão em unidades 

e departamentos dentro das universidades pode estar contribuindo para a falta de integração 

entre as disciplinas dos currículos de formação. Essa divisão dificulta as discussões em 

conjunto e não contribui para a elaboração de um currículo mais articulado.  

Existe uma concepção atual que faz com que as faculdades de educação sejam vistas 

como um fragmento da universidade com pouca relevância, sendo um apêndice legalmente 

necessário na estrutura universitária (AMARAL; OLIVEIRA, 2008). Isso, muito 

provavelmente, evidencia a forma como a docência é vista dentro das universidades. Como 

assinalam Reali e Ferreira (2005), a postura de grande parte das universidades e das escolas 

de fecharem os olhos diante da formação inicial para a docência, na qual está em jogo 

sentimentos e expectativas dos iniciantes, faz com que aumente a sensação de incompetência 

e desistência da profissão docente. 

A docência ocupa um lugar secundário na estrutura universitária brasileira, como 

afirmam Gatti e Barreto (2009). Essa situação mantém uma hierarquia dentro das 

universidades, na qual as atividades de pesquisa possuem reconhecimento, e as relacionadas 

ao ensino indicam perda de prestígio. A situação se torna ainda mais difícil quando os 

docentes universitários hoje não têm sua carreira valorizada pelo investimento em ensino, já 

que o mérito a tais profissionais tem sido mediante o investimento em pesquisa e publicações. 

Em muitas instituições, um docente universitário não pode justificar o trabalho docente a 

partir das horas empregadas na supervisão de atividades como estágios e projetos 

cooperativos com escolas (DIAS-DA-SILVA, 2005). 

Outro problema no âmbito da formação inicial é a descrença em relação aos 

conhecimentos teóricos e a exaltação da aprendizagem na prática. Nono e Mizukami (2000), 

em uma pesquisa que buscou investigar conhecimentos relacionados à aprendizagem 

profissional da docência, constataram – dentre as expectativas das participantes do estudo – a 

perspectiva de preencher lacunas deixadas pela formação inicial, no decorrer do exercício da 

docência. As autoras também notaram durante a investigação algumas posturas preocupantes 

em relação às aprendizagens sobre a formação docente. Uma delas é a de que não se deve 

preocupar em aprender os conteúdos específicos no curso de formação, podendo deixar essa 

aprendizagem para o momento em que o exercício solicitar. A esperança de aprender, ao 

exercer a profissão, sinaliza que, provavelmente, muitos atuarão como professores, 

desconhecendo grande parte do objeto de seu ensino. Essa expectativa, aparentemente, 
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também poderia esvaziar a importância dos cursos de formação inicial, já que a esperança está 

no exercício da docência.  

A exaltação da prática pode indicar uma dificuldade em transformar orientações 

consideradas teóricas em orientações metodológicas para o exercício da docência (PENA, 

1999). Também pode indicar que a formação inicial está sendo vista não como um lugar de 

aproximação com a prática profissional, mas como o lugar dessa prática. Contudo, o curso de 

licenciatura, provavelmente, não é o lugar da práxis do futuro professor, mas uma atividade 

teórica instrumentalizadora da prática (PIMENTA, 2013). 

 O perfil socioeconômico de quem opta pelo magistério no Brasil mudou nos últimos 

anos. De acordo com Gatti et al (2014), a maioria são procedentes das classes C e D e 

enfrentaram problemas de diferentes ordens para chegar ao Ensino Superior. São estudantes 

provenientes dos sistemas públicos de ensino e ingressam nas licenciaturas com dificuldades, 

principalmente, com a leitura, escrita e compreensão de texto. 

Ensinar é um processo complexo que exige uma rigorosa organização e planejamento 

por parte do professor (VELOZ, 2004). A fragilidade no domínio de conteúdos específicos, 

principalmente em relação à linguagem escrita, por parte dos alunos que optam pelo 

magistério determina a fragilidade de outros componentes do conhecimento profissional. A 

expectativa é que esses conhecimentos sejam adquiridos durante a trajetória escolar. Como 

isso nem sempre acontece, são os cursos de licenciatura que estão tendo que lidar com essas 

lacunas. Não esqueçamos que “é baixa a probabilidade de formar bem um bom docente a 

partir de um mau formado pela educação secundária” (VAILLANT, 2005, p. 50). É desejável 

que a formação inicial não se torne um espaço de compensação dos déficits deixados por uma 

educação primária deficiente. 

Os problemas na formação inicial de professores têm contribuído para que a formação 

continuada como aprimoramento profissional se desloque para uma formação destinada a 

preencher lacunas da formação anterior, isto é, se torne uma formação compensatória 

(GATTI; BARRETO, 2009). Ao considerarmos a formação continuada, existe também a 

preocupação com a proliferação de projetos de capacitação de professores ditos reflexivos que 

se baseiam em conhecimentos construídos exclusivamente a partir da prática. Nessa direção, 

Dias-da-Silva (2005) alerta que, se isso ocorrer, vivenciaremos um processo de 

desprofissionalização dos professores. Para a autora, ao apostar em uma formação 

essencialmente prática, a área de educação contribuiria para esse temido processo.  
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No contexto atual, a formação de professores no Brasil vem ocorrendo basicamente 

em cinco formatos institucionais (CONAE, 2010, p. 62).  

 
a) nas escolas normais, que ainda oferecem o curso de magistério/normal de nível 
médio; b) nas universidades, que oferecem os cursos de licenciatura compartilhados 
entre os institutos de conteúdos específicos e as faculdades/centros/departamentos de 
educação, que oferecem o curso de pedagogia e a complementação pedagógica dos 
demais cursos de licenciatura; c) nas IES, em geral, ou seja, nos centros 
universitários, faculdades integradas ou faculdades, institutos, centros, escolas, que 
oferecem cursos de licenciatura em geral; d) nos institutos superiores de educação, 
criados pela LDB, para funcionarem no interior das IES e para assumirem toda a 
formação inicial e continuada de professores; e) Nos centros federais de educação 
tecnológica (CEFET) ou instituições federais de educação, ciência e tecnologia 
(IFET), que podem ofertar os atuais cursos de licenciatura, além de licenciaturas 
específicas para a educação profissional. 
  

A diversificação das Instituições de Ensino Superior que ofertam a formação de 

professores atende a recomendações de organismos financiadores como o Banco Mundial que 

defende uma maior eficiência e eficácia dos gastos públicos. Entretanto, diferentes formatos 

institucionais para ofertar a formação de professores parecem contribuir pouco para a 

superação dos problemas diante dos quais a docência se encontra. A criação dos cursos de 

licenciatura nos IF (anteriormente denominados de IFET), por exemplo, pode conformar “as 

ações no campo da formação de professores à lógica tecnocrática do afastamento das 

licenciaturas do campo científico da educação” (FREITAS, 2014, p. 440).  

No país, os problemas educacionais não são vistos como questões políticas, mas como 

questões técnicas, como resultantes da ineficácia na gerência de recursos humanos e 

materiais. Consequentemente, os impasses presentes na formação inicial têm sido encarados 

como má gestão de recursos por parte dos poderes públicos e como falta de produtividade das 

instituições educacionais responsáveis por essa formação. Quando observamos o histórico da 

formação, vimos que a criação dos CEFAM foi uma tentativa de compensar a suposta 

ineficiência das Escolas Normais. Apesar dos esforços, a criação desses Centros não foi 

suficiente para superar os problemas, supostamente técnicos, da formação dos docentes. 

Posteriormente, essa formação foi localizada nos Institutos Superiores de Educação. 

Atualmente, como vimos nas descrições acima, a formação de professores vem sendo 

realizada em uma diversidade de instituições. 

A situação da educação e, especialmente da formação de professores, parece ser 

irredutível a uma questão de gerência. Os governos estaduais, por exemplo, não pagam mal os 

professores apenas porque os governadores são maus. A questão da remuneração compete 

com objetivos mais amplos de financiamento. Assim, ainda que as escolas públicas possam 
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ter métodos e currículos inadequados, essa situação não pode ser discutida deixando de lado o 

contexto de falta de recursos (SILVA, 2010). A mudança dos conteúdos curriculares – 

requeridas pelo avanço das ciências e das exigências sociais – e a renovação metodológica 

que as autoridades exigem, por exemplo, ficam limitadas pela falta de material didático 

necessário e de recursos para adquiri-las (TARDIF; LESSARD, 2013). 

Quando se observam os problemas presentes na formação de professores, as condições 

em que se exercem a docência e a falta de eco das discussões sobre a formação nos processos 

curriculares de grande parte dos cursos de licenciaturas, percebe-se que o professor tem 

ocupado um lugar de “moribundo”. Todavia é um “moribundo” que “tem de estar presente e 

há de se contar com ele” (HAMELINE, 1999). Talvez por ser um profissional imprescindível, 

provavelmente, em nenhum outro momento histórico, a formação de professores tenha 

recebido tanta ênfase, especialmente por parte do governo federal, como nas últimas décadas. 

 

3.3 A Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica 

  

Em 2009, o Decreto 6.755 instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais 

do Magistério da Educação Básica (BRASIL, 2009a). Organizar, em regime de colaboração, a 

formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para as redes públicas da 

educação básica é um dos objetivos dessa política. Também está prevista a colaboração da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na execução dessa Política. Desse 

modo, conta-se com a colaboração articulada entre o Ministério da Educação, as instituições 

formadoras e os sistemas e as redes de ensino. O MEC apoia as ações de formação inicial e 

continuada de professores mediante concessão de bolsas de estudo e bolsas de pesquisa para 

professores. Esse Ministério também oferece apoio financeiro às Instituições de Educação 

Superior selecionadas para participar da realização de programas, projetos e cursos de 

formação inicial e continuada. 

No artigo 4º, do decreto 6.755, ressalta-se que os objetivos dessa política serão 

alcançados “por meio da criação dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação 

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

Municípios, e por meio de ações e programas específicos do Ministério da Educação” 

(BRASIL, 2009a). Os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente, 

instituídos em cada Estado e no Distrito Federal, são responsáveis por formular planos 

estratégicos que concretizem o regime de colaboração. Esses planos precisam contemplar 
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o diagnóstico das necessidades de formação de profissionais do magistério e a capacidade de 

atendimento das Instituições Públicas de Educação Superior envolvidas. Os planos necessitam 

apresentar a definição de ações a serem desenvolvidas com a finalidade de atender às 

necessidades de formação inicial e continuada nos diferentes níveis e modalidades de ensino 

(BRASIL, 2009a). Apesar da participação dos estados e municípios, esses fóruns estaduais 

permanentes, conforme Freitas (2012), acabam funcionando sob uma lógica gerencial para o 

cumprimento de prazos e metas demandadas pelo MEC. Nas palavras da autora, “as ações no 

âmbito federal ainda padecem da fragmentação entre as secretarias, desarticuladas dos 

movimentos formativos de estados e municípios” (p. 213).  

As atribuições da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), no cenário da Educação Básica, foram consolidadas com a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. Sobre as atribuições da 

CAPES em relação à formação de profissionais do magistério, o artigo 10 do decreto 

6.755/2009 salienta que 

 
a Capes incentiva a formação de profissionais do magistério para atuar na educação 
básica, mediante fomento a programas de iniciação à docência e concessão de bolsas a 
estudantes matriculados em cursos de licenciatura de graduação plena nas instituições de 
educação superior (BRASIL, 2009a). 

 
A CAPES apresenta como preferência o ensino presencial para a formação inicial. Na 

formação continuada, privilegiam-se tecnologias de educação a distância. Mediante a 

necessidade de cumprir as novas atribuições da coordenação em relação à formação de 

professores, criou-se na CAPES a Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica 

(DEB). O estatuto da CAPES, no art. 24, descreve como atribuições dessa diretoria:  

 

I - fomentar a articulação e o regime de colaboração entre os sistemas de ensino da 
educação básica e da educação superior, inclusive da pós-graduação, para a 
implementação da Política Nacional de Formação de Profissionais de Magistério da 
Educação Básica; II - subsidiar a formulação de políticas de formação inicial e 
continuada de professores da educação básica; III - apoiar a formação de professores 
da educação básica, mediante concessão de bolsas e auxílios para o desenvolvimento 
de estudos, pesquisas, projetos inovadores, conteúdos curriculares e de material 
didático; IV - apoiar a formação de professores da educação básica mediante 
programas de estímulo ao ingresso na carreira do magistério; e V - fomentar o uso 
das tecnologias de informação e da comunicação nos processos de formação de 
professores da educação básica (BRASIL, 2012a). 
 

Para efetivar as atribuições que lhe são propostas, a DEB atua principalmente com 

editais. As propostas elaboradas pelas instituições, que pretendem concorrer aos editais dos 

programas, são enviadas a CAPES e avaliadas por comissões formadas por especialistas em 
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áreas afins e nomeadas por portaria. A DEB, em 2012, alcançou o número de 233 

instituições22 parceiras, adicionados todos os programas que são de responsabilidade da 

Diretoria. 

Dados do Relatório de Gestão (2009-2012) mostram que do total de 233 IES parceiras, 

somados todos os programas da DEB, 98 eram federais, 42 estaduais, 14 municipais e 79 

eram privadas sem fins lucrativos. A região Sudeste apresenta o maior número de IES 

parceiras, seguida da região Sul. Entre as 88 IES parceiras no Sudeste, 41 são privadas e 31 

são federais. Já no Sul, das 57 IES parceiras da DEB 28 são privadas e 16 são federais. Nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, as IES federais são a maioria entre as IES parceiras. 

Em 2013, das 311 IES parceiras da DEB, 102 eram federais, 41 estaduais, 18 

municipais e 150 eram comunitárias ou privadas. Nesse período, na região Sudeste, o número 

de IES parceiras chegou a 131; na região Sul, 68 IES; na região Nordeste, 61 IES eram 

parceiras da DEB; e, na região Centro-Oeste, 23. O aumento de IES parceiras, de 233 em 

2012 para 311 em 2013, pode ser uma evidência de como as ações da DEB têm alcançado 

amplitude. Todavia, vale lembrar que uma mesma instituição pode abrigar mais de um projeto 

gerenciado pela DEB/CAPES. 

 

3.4 Programas federais para a formação inicial de professores 

 

O Estado tem problemáticas a resolver em relação à formação inicial de professores. 

Para a valorização da carreira de professor, são necessários cuidados com a formação na 

graduação. Com isso, torna-se aparente a necessidade de se reformular e manter 

constantemente atualizada a formação inicial básica dos professores (GATTI; BARRETO, 

2009). Uma das estratégias construídas, visando a esse fim, são os programas e as ações 

desenvolvidas pelo Ministério da Educação para conduzir essa formação. 

Principalmente por meio do MEC e da CAPES, o governo federal propôs vários 

programas para atender à demanda pela formação inicial de professores exigida pela LDB. 

Entre os anos de 2000 a 2012 foram lançados oito programas: Programa de Formação Inicial 

para Professores em Exercício na Educação Infantil (PROINFANTIL); Programa de 

Formação Inicial para Professores dos Ensinos Fundamental e Médio (PRÓ-

                                                           
22 Algumas instituições participam de todos os programas. No entanto, as instituições privadas sem fins 
lucrativos não podem concorrer a todos os programas, por força de limites nos editais (BRASIL, 2012a). 
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LICENCIATURA); Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas 

(PROLIND); Programa de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA); Programa de 

Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO); 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID); Programa Licenciaturas 

Internacionais (PLI) e o Programa Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores 

(LIFE). Essa quantidade de programas pode indicar uma maneira neoliberal de investir na 

formação. Diante de todas essas ações, parece que estamos diante de uma governamentalidade 

que busca agir de forma focalizada e pontual, com o máximo de controle e o mínimo de 

investimento. 

Neste capítulo, discutimos a formação inicial de professores no Brasil. Vimos que alguns 

problemas na formação inicial já se arrastam há longos anos. Um exemplo disso é a falta de 

atratividade da docência, ocasionada principalmente pelos baixos salários e a condição e 

valorização do trabalho do professor. Esse impasse se colocou às primeiras Escolas Normais e 

ainda tem sido uma das razões apresentadas por grande parcela da juventude para não optar 

pelo magistério. Apesar da relevância social da docência, a formação de docentes e as 

licenciaturas ainda não são prioridade nos investimentos orçamentários, mesmo diante da 

vasta produção de conhecimento e das reivindicações realizadas em instâncias como a 

ANFOPE. Além disso, as condições de trabalho e de formação continuam distante daquilo a 

ser considerado satisfatório. Entretanto, por ser um profissional imprescindível para o 

desenvolvimento da sociedade, a formação do professor tem sido foco de diferentes 

programas do governo federal nos últimos anos. 

Nos próximos capítulos, descreveremos analiticamente, os programas voltados para a 

formação inicial de professores.  
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4. PROGRAMAS FEDERAIS DE FORMAÇÃO: EXERCÍCIOS DE UMA 

GOVERNAMENTALIDADE NEOLIBERAL 

 

 Como vimos no capítulo anterior, diversos problemas têm perpassado a formação 

inicial de professores. Há aqueles que se arrastam há longos anos e não se vislumbram, em 

curto prazo, soluções, especialmente para a falta de atratividade da carreira docente. Para a 

valorização da docência, são necessários cuidados com a formação inicial, principalmente 

porque é nessa etapa que o licenciando vai construindo maneiras de ser e estar na futura 

profissão. Em face da necessidade de investimento na formação de docentes, as estratégias 

centrais (e neoliberais) dos governos brasileiros têm sido a proposição, elaboração e 

implantação de programas, colocando sobre o sujeito a responsabilidade em melhorar a 

qualidade da educação. 

 Como dissemos no primeiro capítulo, a governamentalidade é utilizada como 

referencial teórico-metodológico para a realização das análises. A governamentalidade diz 

respeito “às deliberações, às estratégias, às tácticas, aos dispositivos de cálculo e de 

supervisão empregues pelas autoridades para governar sempre sem governar” (RAMOS DO 

Ó, 2009, p. 113). Em outras palavras, diz respeito aos modos de governar menos a partir do 

governo de Estado para governar mais a partir das técnicas de governo de si e dos outros. 

Nesse entendimento, os programas são compreendidos como exercícios de uma 

governamentalidade, isto é, práticas de governo (condução da conduta) perpassadas e 

sustentadas por uma racionalidade neoliberal. Desse modo, por governamentalidade estamos 

nos referindo à maneira como se conduz a conduta dos indivíduos. Quando falamos de 

racionalidade, compreendemos os modos de pensar e de organizar os meios para conduzir 

essas condutas. 

 Para problematizarmos o funcionamento dos programas federais de formação inicial 

de professores, analisaremos documentos como editais, portarias e relatórios de gestão da 

DEB/CAPES. Dialogaremos com as produções da área para verificarmos como os programas 

funcionam. “As políticas, principalmente educacionais, são pensadas e, em seguida, escritas 

com relação às melhores escolas possíveis (salas de aula, universidades, faculdades), com 

pouco reconhecimento de variações de contexto, em recursos ou em capacidades locais” 

(MAINARDES; MARCONDES, 2009, p. 306). Esse modo neoliberal de fazer política pode 

produzir movimentos que não são os esperados pelo governo. Assim, o levantamento 

realizado no banco de teses e dissertações da CAPES sobre cada programa foi de grande 
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valia, pois nos permitiu conhecer como esses programas têm funcionado, à luz dos trabalhos 

que os analisaram, no âmbito das instituições participantes. 

Como mencionamos na introdução, os oito programas federais de formação inicial 

foram agrupados em duas categorias. A primeira reúne os programas que fomentam cursos de 

formação inicial de professores e/ou a oferta de vagas em cursos de licenciatura já existentes. 

A segunda abarca os programas que ofertam apoio financeiro para aperfeiçoar os cursos de 

licenciaturas. Neste capítulo, problematizaremos os programas que compõem a primeira 

categoria. Abordaremos os programas que fomentam cursos de formação inicial 

(PROINFANTIL, PRÓ-LICENCIATURA, PROLIND, PROCAMPO) e a oferta de vagas em 

cursos de licenciatura já existentes (PLI). 

O primeiro apoio concreto, a partir dos anos 90, às licenciaturas foi por meio do 

Programa de Apoio às Licenciaturas (PROLICEN), lançado pela SESU/MEC em 1994. Nesse 

programa, o MEC incentivava a participação de licenciandos, com a concessão de bolsas, em 

projetos institucionais que propiciassem uma articulação da IES com a rede pública de ensino. 

Por meio do PROLICEN, o MEC, no primeiro mandato do governo FHC (1994-1997), 

buscava garantir o ingresso, a permanência e a conclusão do curso pelos alunos das 

licenciaturas. O PROLICEN, no âmbito do MEC, foi extinto em 1996, mas algumas 

universidades federais institucionalizaram ações na mesma direção inspiradas nesse programa 

(MENDES; RODRIGUES, 2014).  

Na década de 90, o MEC também promoveu a formação de professores em exercício 

na Educação Básica sem a formação mínima exigida pela LDB, o Ensino Médio na 

modalidade Normal. Para formar esses docentes, o MEC lançou, em 1997, o Programa de 

Formação de Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO). Utilizando-se da modalidade de 

educação a distância, o PROFORMAÇÃO tinha a duração de dois anos e funcionava em 

parceria com os governos estadual e municipal. Em 2001, envolvia 27.372 professores 

cursistas, 2.660 tutores, 1.338 professores formadores, 209 Agências Formadoras (AGF), 15 

Equipes Estaduais de Gerenciamento (EEG) e 22 assessores técnicos estaduais. O número de 

envolvidos no programa parece pouco diante do número de professores brasileiros que 

lecionavam sem a devida formação. “Dos mais de 2 milhões de professores em atividade no 

Ensino Fundamental em todo o país, 47,1% têm formação em nível médio, 51,2% têm nível 

superior e 1,7% são leigos” (MELO; LUZ, 2005, p. 17). 

Ações para suprir a demanda de formação de professores que atuavam na Educação 

Infantil sem a devida formação também foram desenvolvidas. Uma dessas ações é o Programa 
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Emergencial para Habilitação Profissional em Nível Médio, modalidade Normal. O programa, 

aprovado pelo Conselho Estadual de Educação em novembro de 2000, com duração prevista 

até 2007, constitui-se em uma proposta articulada entre a Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) e oito instituições de ensino superior integrantes do programa de extensão 

denominado Minas Universidade Presente (MUP). Essa ação contou com a participação da 

Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (SEE/MG), da Secretaria de Estado do 

Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente (SETASCAD/MG), além de 

Prefeituras Municipais. 

O Programa Emergencial era viabilizado por meio de cursos ministrados pelas 

Instituições de Ensino Superior participantes. Com carga horária de 1.600 horas, sua 

organização se estabelecia em módulos, desenvolvidos em um período de dois anos e meio. A 

certificação cabia às Escolas Normais integrantes do Sistema Estadual de Ensino. Em 2001, 

havia 27 cursos em 15 polos que agrupavam aproximadamente 1.200 educadores de 77 

municípios das diversas regiões do Estado (COTA, 2007). 

O primeiro PNE (2001) estabeleceu que somente fossem admitidos na docência da 

Educação Infantil os profissionais que possuíssem a titulação mínima em nível Médio, 

modalidade normal. De acordo com recomendações de organismos internacionais, o PNE 

também apontou para a elaboração de um Programa Nacional de Formação dos Profissionais 

de Educação Infantil, previsto para funcionar com a colaboração da União, Estados, 

Municípios, inclusive das universidades e institutos superiores de educação e organizações 

não governamentais. Considerando a necessidade de formar o grande número de docentes 

que, passado o prazo estabelecido pela LDB, ainda atuavam sem a formação mínima, o MEC 

propôs, em 2005, o Programa de Formação Inicial para Professores em exercício na Educação 

Infantil (PROINFANTIL). Começaremos nossas análises por ele. 
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4.1. Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil 

(PROINFANTIL) 

 

O PROINFANTIL oferece curso em Nível Médio, na modalidade Normal23, a 

professores que atuam na Educação Infantil da rede pública e da rede privada sem fins 

lucrativos (filantrópicas, comunitárias ou confessionais) e que não possuem a formação 

exigida pela LDB. Para participar do programa, o docente deve possuir idade mínima de 18 

anos completos até o final do módulo I do curso (com duração de seis meses). Também é 

preciso estar atuando há pelo menos seis meses como docente da Educação Infantil e 

permanecer vinculado à instituição de Educação Infantil até o fim do curso.  

Importa destacar que, no processo de seleção de novos docentes, há sistemas de ensino 

que não privilegiam a formação adequada ao exercício do magistério como critério para o 

ingresso na carreira. Nas escolas, ainda existem profissionais com apenas o Ensino Médio 

regular, sem formação pedagógica ou com ensino superior também sem licenciatura 

(UNESCO, 2004). Mesmo em municípios participantes do PROINFANTIL, nota-se a 

permanência de concursos e contratos sem exigência de formação para o exercício do 

magistério na Educação Infantil (SOUZA, M., 2011; LAMARE, 2011; BARBOSA, 2011).  

Semelhante ao PROFORMAÇÃO, o PROINFANTIL funciona mediante parceria 

entre União, Estados e Municípios firmada em um Acordo de Participação, no qual estão 

descritas as responsabilidades, inclusive financeiras, de cada um. A elaboração da proposta 

técnica, pedagógica e financeira e a estratégia de implementação do PROINFANTIL 

competem ao Governo Federal. Igualmente compete ao MEC, a produção, impressão e 

distribuição dos materiais autoinstrucionais compostos por: 34 livros de estudo das áreas 

temáticas do Ensino Médio; 32 livros de estudo das áreas pedagógicas e 32 cadernos de 

aprendizagem. 

Os estados proveem infraestrutura e recursos humanos para a Equipe Estadual de 

Gerenciamento (EEG) formada por coordenador, técnicos administrativos e de informática. A 

EEG submete o Projeto do Curso ao Conselho Estadual de Educação para a obtenção de 

autorização de funcionamento, seleciona as Agências Formadoras, provê condições de 

infraestrutura e recursos humanos necessários ao funcionamento do programa em todos os 

                                                           
23 O programa também é composto por outros cursos. Os colaboradores, que atuam nesse programa, recebem 
uma formação continuada específica. Há também um curso para professores formadores, um para tutores, um 
para supervisores de curso e outro para os preparadores de curso. 
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municípios envolvidos no Estado. Uma dessas condições é a disponibilização de linha 

telefônica com discagem a cobrar ou 0800, para o funcionamento do plantão pedagógico, bem 

como transporte para a EEG e o Assessor Técnico do PROINFANTIL irem aos diferentes 

polos. 

A matrícula dos professores no programa, contratação dos tutores, transporte, 

alimentação e hospedagem desses profissionais nas fases presenciais do curso são de 

responsabilidade dos municípios. Também precisam pagar as despesas com o transporte dos 

cursistas nas fases presenciais e realizar uma ajuda de custo para a manutenção do 

PROINFANTIL no valor de R$ 10,00 por professor cursista. Apesar do Acordo de 

Participação, alguns municípios, além de ficarem inadimplentes em relação a esse repasse de 

verba, não fornecem transporte e alimentação para os professores cursistas durante as fases 

presenciais do programa (SOUZA, M., 2011).  

As instituições estaduais de Ensino Médio que ofertam a habilitação para o magistério 

são as Agências Formadoras (AGF). Em cada uma das AGF, há um coordenador, professores 

formadores (um para cada temática do currículo) e um articulador pedagógico (professor, 

preferencialmente, com formação em nível superior e experiência na área de educação 

infantil). Esses profissionais são responsáveis por acompanhar o trabalho dos tutores e dos 

professores cursistas (docentes da Educação Infantil que participam como alunos do 

PROINFANTIL).  

Os formadores, os supervisores de cursos e os tutores recebem uma bolsa do MEC, por 

até dois anos. Em 2008, mensalmente, os supervisores recebiam R$ 600,00; os professores 

formadores, R$ 500,00; os tutores, R$ 400,00. Em 2010, os valores foram reajustados pela 

Resolução CD/FNDE nº 29, de 5 de outubro de 2010. Os tutores passaram a receber uma 

bolsa de R$ 765,00 mensais. Mas, para recebê-la, esse profissional precisa ter formação 

mínima em nível Médio e experiência de um ano no magistério. O valor mensal da bolsa dos 

professores formadores e dos supervisores passou a ser R$ 900,00. Para fazer jus ao 

recebimento dessa bolsa, esses profissionais precisam ter formação em nível superior e 

experiência de um ano no magistério.  

O PROINFANTIL busca formar o professor da educação infantil. Porém, em diversos 

municípios, os profissionais que exercem uma função de cuidado, dissociada da função 

educativa, também estão participando do programa (MOTTA; QUEIROZ, 2015). Apesar de 

um dos requisitos para a matrícula no curso de formação inicial oferecido pelo programa é ser 

professor em exercício na Educação Infantil, esse perfil nem sempre é respeitado. 
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Cozinheiras, serventes escolares, auxiliares de serviços gerais e porteiros acabam sendo 

matriculados no programa (SOUZA, M., 2011). Isso evidencia que, no interior das 

instituições, nem sempre prevalece o que os documentos dos programas orientam, não sendo 

os mecanismos de governo de Estado lineares, unidirecionais e totalitários. As instituições e 

os indivíduos governam a si mesmos e aos outros segundo o que consideram verdadeiro, 

válido e pertinente a determinados interesses (FOUCAULT, 1995a). 

A duração do curso é de dois anos, dividido em quatro módulos semestrais de 848 

horas cada (64 horas de encontro presencial em cada módulo), perfazendo um total de 3.392 

horas. O programa envolve fases presenciais (concentradas nos meses de janeiro e julho, 

período de férias escolares), atividades individuais, encontros quinzenais (aos sábados), 

prática pedagógica, Língua Estrangeira e projeto de estudo (BRASIL, 2005a).  

O currículo do PROINFANTIL estrutura-se em seis áreas temáticas. As áreas de 

linguagens e códigos (Língua Portuguesa); identidade, sociedade e cultura (Sociologia, 

Filosofia, História e Geografia); matemática e lógica (Matemática); vida e natureza (Biologia, 

Física e Química) compõem a Base Nacional do Ensino (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Matriz curricular − Volume I − Base Nacional do Ensino Médio 
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2º 

Língua 
Portuguesa I 

 
Língua  

Estrangeira I 
  

História e 
Geografia I 

Matemática 
II 

  

3º 

 
Língua 

Portuguesa II 
 

Língua 
Estrangeira II 

 
Matemática 

III 

Biologia, 
Física e 

Química I 
 

4º 

 
Língua 

Portuguesa 
III 

 

História e 
Geografia I 

 
Biologia, 
Física e 

Química I 
 

Fonte: PROINFANTIL: Guia Geral (Brasil, 2005). 
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A formação pedagógica do curso (Tabela 2) contempla as áreas de fundamentos da 

educação (Sociologia, Filosofia da Educação, Antropologia e Psicologia) e a organização do 

trabalho pedagógico e metodologia. A essas áreas acrescentam-se língua estrangeira 

(obrigatória nos currículos do Ensino Médio); eixos integradores (espaço em que os 

conteúdos das disciplinas são articulados em torno das experiências dos cursistas); eixos 

temáticos referentes à formação pedagógica e projeto de estudo, baseado na realidade local do 

cursista. 

 

Tabela 2: Matriz curricular − Volume II – Formação Pedagógica 
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ÁREAS TEMÁTICAS NÚCLEO INTEGRADOR 
IDENTIDADE PROFISSIONAL 

Fundamentos da 
Educação 

Organização do 
Trabalho Pedagógico 

Eixos  

Temáticos 
Horizontais 

Eixos  

Temáticos Verticais 

I 
História, Legislação e 
Política Educacional 

 

Educação, Sociedade 
e Cidadania: 
Perspectivas 
históricas, 

sociológicas e 
políticas de EI 

O desenvolvimento 
infantil 

II 
A criança e suas 

interações 

Promovendo as 
interações e 

brincadeiras infantis 

Infância e Cultura: 
Linguagem e 

desenvolvimento 
humano 

Ciência e cultura no 
mundo 

contemporâneo 

 

III 

Proposta Pedagógica: 
conceitos, elementos 

constitutivos e 
mediadores 

Contexto de 
aprendizagem e 

desenvolvimento 

Crianças, adultos e a 
gestão da educação 

infantil 

O professor: ser 
humano e profissional 

IV 
Pressupostos teórico-

metodológicos do 
trabalho docente 

O trabalho do 
professor: organização 
e gestão do cotidiano 

Contextos de 
aprendizagem e 
trabalho docente 

Ética 

Fonte: PROINFANTIL: Guia Geral (Brasil, 2005). 

 

Os professores cursistas são submetidos a uma avaliação contínua por meio do 

Caderno de Aprendizagem, do Projeto de Estudo, do Portfólio e da avaliação bimestral. São 

oito Cadernos de Aprendizagem (CA) por módulo, totalizando 32, sendo cada Caderno 

dividido em três partes. A primeira tem quatro questões de cada área disciplinar do Ensino 
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Médio. A segunda contém quatro questões de cada área pedagógica. A terceira parte reserva-

se aos registros a serem feitos pelos cursistas acerca dos conteúdos que têm acompanhado e 

daqueles em que têm encontrado mais dificuldades. Depois de realizadas as tarefas, o CA é 

entregue ao tutor, ao término de cada unidade com duração prevista de quinze dias. 

A partir de um eixo temático determinado pela EEG, o cursista define um tema 

específico e elabora o Projeto de Estudo, desenvolvido sob a forma de pesquisa e/ou ação 

pedagógica. No decorrer dos dois primeiros módulos do curso, o aluno desenvolve a proposta 

do projeto. Durante o terceiro módulo, elabora o relatório parcial e o entrega para avaliação. 

O relatório final é escrito durante o quarto módulo e entregue para avaliação ao final do 

referido módulo, juntamente à autoavaliação do cursista. O portfólio, voltado basicamente 

para as disciplinas pedagógicas, contém o planejamento diário, o memorial e o registro de 

atividades do cursista. Mensalmente o tutor realiza a visita pedagógica à instituição de 

Educação Infantil a fim de acompanhar e de observar a prática do professor cursista. No 

planejamento diário, o aluno do programa registra no portfólio o dia em que sua prática foi 

observada pelo tutor. Esse planejamento deve ser entregue ao profissional no dia da visita 

pedagógica. O memorial, constituído por anotações sobre os avanços, receios e sucessos 

vivenciados pelo cursista no exercício da docência, precisa ser entregue ao tutor ao final de 

duas unidades. Com essa mesma periodicidade, o aluno do PROINFANTIL precisa entregar 

também o registro de atividade aplicada, considerada significativa e desenvolvida por ele 

junto às crianças. 

As provas bimestrais, realizadas nacionalmente e organizadas pela Coordenação 

Nacional do PROINFANTIL, referem-se aos conteúdos das áreas temáticas da base nacional 

do Ensino Médio e da formação pedagógica para a Educação Infantil. Caso o professor 

cursista obtenha pontuação inferior a 60% em alguma área, receberá atividades extras para 

estudos, compostas de cinco questões elaboradas pelos professores formadores. As atividades 

extras precisam ser respondidas e entregues antes do cursista realizar a prova obrigatória de 

recuperação. O PROINFANTIL conta com o Programa Nacional de Tecnologia educacional 

(PROINFO24) para acompanhar o desenvolvimento do curso. 

Parece-nos que os mecanismos avaliativos do PROINFANTIL buscam fazer com que 

o cursista não apenas tenha uma imagem do seu processo de formação, mas se torne o único 

                                                           
24 Com o PROINFO, o MEC fornece às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. Em 
contrapartida, os Estados, o Distrito Federal e os municípios precisam garantir a estrutura adequada para recebê-
los e capacitar os educadores para usá-los. 
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responsável pelo seu sucesso ou fracasso. Esse é um dos efeitos da racionalidade neoliberal 

que busca encorajar os sujeitos a refletirem sobre si próprio como empreendedores de si. 

Porém, a racionalidade neoliberal estrutura um campo de ação para os sujeitos, conduzindo o 

modo como esses sujeitos vão avaliar a si próprios e serão avaliados pelo Estado. 

O PROINFANTIL começou com um Grupo Piloto e envolveu quatro estados: Ceará, 

Goiás, Rondônia e Sergipe. Em 2006, o Grupo I contou com a participação de seis estados: 

Alagoas, Amazônia, Bahia, Ceará, Piauí e Rondônia. Nesse período, a Coordenação de 

Educação Infantil (COEDI) e a Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) respondiam pela 

gestão do programa. As atividades de formação nos estados participantes do programa eram 

realizadas pela equipe de consultores e organizadas pela COEDI (SOUZA, M., 2011). 

 Em 2008, o MEC estabeleceu parceria, por meio de descentralização de crédito, com 

universidades federais, que passaram a assumir funções antes atribuídas à COEDI. As tarefas 

de formação no Grupo II foram desenvolvidas com a participação das seguintes instituições: 

UFG, UFRN, UFPA e UFMT. Esse grupo funcionou em nove estados: Alagoas, Amazonas, 

Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rondônia e Sergipe. Nesse mesmo ano, a 

coordenação passou a ser realizada pela Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC). 

Porém, com a extinção dessa secretaria em 2011, o acompanhamento e o gerenciamento de 

todas as ações do programa foram retomados pela SEB.  

Em 2009, o Grupo III foi desenvolvido em dezoito estados: Alagoas, Amazonas, 

Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 

Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e 

Sergipe. Treze universidades federais (UFRN, UFPI, UFC, UFPA, UFMS, UFG, UNIR, 

UFMG, UFRJ, UFPR, UFMT, UFBA e UFMA) atuaram como parceiras do programa 

(SOUZA, M., 2011). Em 2010, o PROINFANTIL contava com 16.388 inscritos, com 3.873 

professores formados e 8.805 em formação até 2011 (BRASIL, 2010a).  

Com a participação das universidades, ampliou-se o número de profissionais 

envolvidos no programa. Cada instituição passou a ter professor pesquisador responsável por 

apoiar a pesquisa, o lançamento e a análise de dados referentes ao PROINFANTIL. Para se 

candidatar à bolsa de R$ 1.300,00 mensais, o professor que deseja assumir essa função deve 

possuir formação mínima em nível de especialização ou estar vinculado a um programa de 

pós-graduação. Provavelmente, essa mobilização no sentido de investir na pesquisa deve-se 

ao interesse do governo em realizar experiências no PROINFANTIL mediante o aval 

acadêmico e científico das IES. 
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Como auxiliar do coordenador geral, o coordenador adjunto recebe uma bolsa de R$ 

1.400,00 mensais e precisa ter formação mínima em nível de mestrado. O coordenador geral 

do programa, para fazer jus a uma bolsa de R$ 1.500,00 mensais, precisa ter também 

formação mínima em nível de mestrado. Para se candidatar às bolsas mencionadas 

anteriormente, é exigida a experiência de três anos no magistério superior. 

 Durante o governo do presidente FHC, segundo Moraes (2007), houve um alijamento 

das universidades federais do processo de concepção das políticas educacionais. Na gestão do 

governo Lula, o PROINFANTIL, segundo a autora, faz um apelo à participação das 

Universidades Públicas em programas educacionais. Contudo, inicialmente, o papel delegado 

pelo MEC às IES era o de executora e reprodutora de atividades. Ao receberem o material do 

curso devidamente concebido, as IES assumiam as diretrizes nacionais do programa tal como 

se apresentavam. Ao não participarem na elaboração das Propostas Conceituais e 

Metodológicas do programa, as universidades perdem sua autonomia didático-científica 

quanto à definição do caráter e da concepção do projeto (FREITAS, 2007). 

Na efetivação do Grupo III do PROINFANTIL, alguns estados encontraram 

dificuldades para cumprir o Acordo de Participação. No Rio de Janeiro, Souza, J. (2011) 

observou que a maioria das agências formadoras não possuía estrutura adequada para o 

trabalho e nem instrumentos como vídeo, televisão e impressora. Também não houve, por 

parte do Estado, a disponibilização de computadores e linha telefônica 0800 ou chamada a 

cobrar. 

A criação do PROINFANTIL, com base no modelo do PROFORMAÇÃO, implicou 

uma série de contradições. Menezes (2012) investigou as contribuições do PROINFANTIL na 

construção da identidade profissional do professor de educação infantil e constatou a tentativa 

de evidenciar com o programa uma política renovada, mas mantiveram a centralização e o 

controle por parte do MEC. Além disso, o uso das tecnologias de informação e comunicação 

permaneceu limitado como ferramentas de controle das atividades do curso ofertado pelo 

programa. 

 A racionalidade de governo presente no PROINFANTIL opera mediante a potência da 

individualização. O programa afirma desejar construir um professor “capaz de dar 

continuidade a seu próprio processo de aprendizagem, um cidadão responsável e participativo, 

integrado ao projeto da sociedade em que vive e, ao mesmo tempo, crítico e transformador” 

(BRASIL, 2005a, p. 26). Trata-se da construção de uma subjetividade que mobiliza elementos 

cognitivos, afetivos e sociais para lidar com os imprevistos inerentes ao seu próprio trabalho. 
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As atividades voltadas para a formação pedagógica são centradas na prática docente do 

cursista.  

Na fabricação dessa subjetividade, o interesse parece ser produzir sujeitos 

comprometidos com a própria prática. O documento geral do curso toma a instituição, na qual 

o cursista trabalha, como o locus privilegiado de formação. Ao centrar os materiais e as 

atividades de ensino na prática e nas dificuldades específicas dos participantes, também 

reforça a tentativa de formar sujeitos para um exercício profissional imediato. Nessa direção, 

o currículo fica restrito à reflexão sobre a própria experiência. O curso apresenta momentos 

presenciais, mas, aparentemente, são momentos dedicados, principalmente, para a entrega das 

atividades individuais dos cursistas e/ou realização de avaliação. 

Quando o PROINFANTIL afirma que o professor deve conduzir o próprio processo de 

aprendizagem, compreende por aprendizagem “o desenvolvimento das competências 

adquiridas no processo de formação pessoal e profissional por meio da ressignificação dos 

elementos sociais e culturais, a partir de estreita relação com o contexto em que o indivíduo 

vive” (BRASIL, 2005a, p. 28). Com base na organização curricular do Ensino Médio e 

atendendo à racionalidade neoliberal, o programa apresenta uma formação voltada ao 

desenvolvimento de competências (LAMARE, 2011). 

A formação por competências compõe a perspectiva para a formação de professores 

apresentada pela governamentalidade neoliberal. Embora o argumento da reforma dos anos de 

1990, e seu prosseguimento no novo século, seja a favor da produção de conhecimento, 

busca-se redefinir substancialmente a função docente, cabendo à noção de competência lugar 

central. Essa noção diz respeito às performances esperados do professor. Para Campos (2002), 

se a ação eficiente prescinde dos saberes teóricos, com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica, a formação volta-se para o 

desenvolvimento das competências consideradas como fundamentais a um desempenho 

eficiente.  

 A noção de competência, presente nas diretrizes de formação de professores, articula-

se a um novo modelo de gestão empresarial para a educação no Brasil, servindo de maneira 

muito útil ao conjunto de ações que se propôs para o Ensino Superior a partir dos anos de 

1990. Segundo Campos (2002), quatro pressupostos constituem os pilares dessa investida na 

formação de professores. O primeiro é o processo pedagógico de ensinar e aprender, 

compreendido como “acontecimento” marcado por imprevisto. Assim, deseja-se um 

profissional preparado para fazer ajustes entre o que planeja e aquilo que acontece na 
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interação com os alunos. Esses ajustes, na maioria das vezes, precisam ser realizados em um 

curto espaço de tempo. 

O segundo pressuposto é o desenvolvimento de competências profissionais como 

fundamental para que os professores, em parceria com a escola, possam responder aos novos 

desafios postos à educação. Essa concepção requer do professor saber gerir e responder a 

esses imprevistos. Para isso, pressupõem-se a mobilização de conhecimentos práticos para 

obter a resposta eficiente aos problemas com os quais se depara. Embora os imprevistos 

sempre estiveram presentes no exercício da docência, o que há de novo, segundo a autora, é o 

fato dessa capacidade de gestão do professor estar vinculada a uma responsabilização pelos 

resultados dos alunos (CAMPOS, 2002).  

O terceiro pressuposto é a avaliação das competências como elemento fundamental 

por seu caráter diagnóstico durante a formação e também como vetor orientador do 

desenvolvimento profissional. O argumento presente nas diretrizes aponta para a avaliação 

como intrínseco ao processo de formação capaz de aferir resultados e certificar a 

aprendizagem dos futuros professores. Campos (2002) indaga se a certificação, referida nas 

diretrizes, seria pós-formação ou uma condição para o diploma. Ao considerar a literatura 

especializada, a autora argumenta que certificação refere-se a formas de reconhecimento pelo 

Estado dos saberes e das competências adquiridos em processo de formação profissional. 

Desse modo, argumenta a certificação como alternativa para o diploma. 

Por fim, o quarto pressuposto é a instituição de um sistema federativo de certificação 

de competências. A autora afirma não haver esclarecimentos sobre a função desse sistema. 

Além disso, existe dúvida em relação a quem caberia realizar as avaliações. O Banco Mundial 

(1996) orienta os países em desenvolvimento a determinarem quais são as especialidades e 

habilidades a serem adquiridas em cada nível de ensino e monitorar a sua aquisição.  

Considerando o reducionismo de tempo, espaço e reforço dos cursos de formação de 

professores para fora da instância universitária e a tendência de privatização do ensino 

superior no país, torna-se complexo desenvolver uma proposta de formação de professores de 

educação básica inspirada em diretrizes curriculares que priorizam competências. A noção de 

competência desloca a centralidade do problema do campo político e social para, apenas, os 

supostos conjuntos de habilidades. Esse deslocamento parece não contribuir para que os 

cursos de formação inicial construam um conhecimento dinâmico, plural e sólido no campo 

de formação de professores (MELO, 2001). 
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O guia geral do programa (BRASIL, 2005a, p. 73), além de tratar do funcionamento 

interno, parece orientar os cursistas com uma espécie de manual de como se governar ao 

longo do curso. Em relação ao ambiente de estudo, a orientação é “procure um lugar bem 

iluminado e arejado, por mais simples que seja. Arrume na mesa um bom espaço livre para 

receber seu Livro de Estudo, um dicionário (sempre), lápis, caneta, borracha, apontador e um 

caderno, se possível com divisões, para separar as questões relativas a cada área”. 

O cursista também é incentivado a sempre estudar com vontade e curiosidade. O 

argumento utilizado é que cada unidade foi construída para ser uma experiência prazerosa e 

instigante. Desse modo, tenta-se garantir que o cursista “perderá a antipatia que tinha por 

determinadas disciplinas” (ibidem). Busca-se governar a partir da possível mentalidade dos 

envolvidos. Os argumentos, construídos no referido documento, além de informar sobre o 

funcionamento do curso, pretendem convencer o sujeito de que a organização proposta é a 

melhor e mais prazerosa possível e foi feita especialmente para ele. 

Segundo o Guia Geral do programa (BRASIL, 2005a), o PROINFANTIL pretende 

contribuir para resgatar a autoestima do professor cursista. No entanto, parece-nos complexo 

resgatar a autoestima desses profissionais oferecendo-lhes uma formação aligeirada em Nível 

Médio, centrada em competências e por meio da educação a distância. Ao ofertar curso 

Normal em Nível Médio, o programa posterga-lhes a formação superior nas universidades, 

aspiração histórica dos docentes (FREITAS, 2007). Desse modo, o PROINFANTIL produz 

efeitos como parte de uma estratégia neoliberal de (con)formação de sujeitos (LAMARE, 

2005). A racionalidade neoliberal no PROINFANTIL funciona mediante a oferta de formação 

mínima (por um critério estabelecido pela LDB) e máximo controle sobre a conduta dos 

cursistas (por meio de procedimentos de apresentação de conteúdos, avaliativos e 

metodológicos). 

A racionalidade neoliberal de governo, a perpassar o PROINFANTIL opera mediante 

a lógica da individualização. Como vimos, a capacidade de conduzir o seu próprio processo 

de aprendizagem é altamente valorizada. Os professores são encorajados a refletir sobre si 

próprios como indivíduos que acrescentam valor a si próprio, isto é, sujeitos empreendedores 

de si, preocupados com o próprio desempenho, apaixonados pela excelência (BALL, 2002). 

Esse complexo jogo da racionalidade neoliberal sobre a formação inicial não se restringe à 

Educação Infantil. Seus efeitos se fazem presentes também para professores que atuam ou vão 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio, como veremos a seguir. 
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4.2. Programa de Formação Inicial para Professores dos Ensinos Fundamental e Médio 

(PRÓ-LICENCIATURA) 

 

De acordo com o documento do Ministério da Educação, aproximadamente “[...] 184 

mil funções docentes dos anos/séries finais do Ensino Fundamental da rede pública em todo o 

país são ocupadas por profissionais sem a formação legal exigida para a função” (BRASIL, 

2005b, p. 05). Em relação aos dados do Ensino Médio, cerca de 60 mil docentes não têm 

habilitação legal, o equivalente a 14,74% do total no Brasil. Mediante o número de 

professores sem licenciatura uma das estratégias do governo tem sido investir na educação a 

distância. 

No Plano Plurianual do Ministério da Educação (MEC), em 2003, foi proposta a ação 

intitulada Universidade Aberta e a Distância, dentro do programa Universidade do Século 

XXI, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação Superior (SESU) e da Secretaria de 

Educação a Distância (SEED), ambas ligadas ao MEC. Essa proposta resultou na publicação 

de um edital de chamada pública (Edital 01/2004). O edital destinava-se às universidades 

públicas interessadas em oferecer cursos de licenciatura a distância nas áreas de Matemática, 

Física, Química, Biologia e Pedagogia. Para concorrer ao edital as universidades precisavam 

se organizar em consórcios e apresentar um projeto que pudesse ser utilizado em todas as 

instituições participantes (CARVALHO, 2009). 

No âmbito do referido edital, segundo Carvalho (2009, p. 111) 
 

foram selecionados oito grupos, entre 39 universidades, situados nos Estados do Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Amapá, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Bahia, Pernambuco, Pará, Alagoas, Paraná e Distrito Federal. As propostas 
das universidades contemplaram o oferecimento de 17.585 vagas para a chamada 
Universidade do Século XXI, com financiamento de 14 milhões de reais distribuídos 
entre as instituições de acordo com os respectivos planos de trabalho. 
 

 Com a organização em consórcio, as instituições que não fossem contempladas com 

seus projetos necessitavam atuar como polo dos projetos aprovados. No entanto, essa 

cooperação nem sempre ocorria e várias instituições se afastavam durante o processo de 

desenvolvimento dos cursos. O desinteresse em contribuir para uma ação que não trataria 

retorno financeiro ou prestígio pode ter sido um dos fatores desencadeador desse afastamento 

(CARVALHO, 2009). 

Em 2005 O MEC lançou o MEC lançou o Programa de Formação Inicial para 

Professores dos Ensinos Fundamental e Médio (PRÓ-LICENCIATURA), estruturado após 

“uma intensa interlocução com diversos grupos de instituições de ensino superior públicas, 
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que já haviam se organizado, desde 2000, em consórcios” (CARVALHO; PIMENTA, 2010, 

p. 102). O PRÓ-LICENCIATURA é um curso de formação inicial a distância e em serviço. 

Importa lembrar que a formação em serviço é uma das orientações do Banco Mundial para 

reduzir tempo e custos.   

As Instituições de Ensino Superior (IES), que ofertam cursos de licenciatura a 

distância com duração igual à mínima exigida para os cursos presenciais, são chamadas a 

participar do programa. As IES que desejam concorrer precisam elaborar projetos de cursos 

de licenciatura nas disciplinas que compõem a Base Nacional 

Comum dos Currículos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. A execução dos projetos é 

viabilizada pela transferência voluntária de recursos financeiros ou de descentralização de 

créditos orçamentários às IES públicas, comunitárias ou confessionais (BRASIL, 2005). Para 

participar do programa o professor precisa estar há pelo menos um ano atuando nas redes 

públicas de ensino sem a habilitação legal exigida na área em que está atuando. 

O PRÓ-LICENCIATURA possui um sistema operacional semelhante ao do 

PROFORMAÇÃO e do PROINFANTIL, contando com o apoio de uma Equipe Estadual de 

Gerenciamento (EEG) na Secretaria Estadual de Educação; o auxílio de tutores, que atuam 

sob orientação das IES; o plantão pedagógico e a disponibilização de linha telefônica 0800. 

Em cada Unidade Federada, onde funciona o programa, existe um grupo coordenador 

constituído por representantes do órgão gestor de Educação do Estado ou do Município, das 

IES e do MEC. 

Uma das diretrizes metodológicas e pedagógicas do PRÓ-LICENCIATURA 

(BRASIL, 2005b), além da diplomação dos professores, é a melhoria da qualidade de ensino 

na escola em que esses docentes atuam, ou seja, a experiência dos professores também é vista 

como ponto de partida para a reflexão sobre a prática pedagógica. Do mesmo modo que no 

PROINFANTIL, a racionalidade neoliberal presente no PRÓ-LICENCIATURA estimula a 

presença do tutor na escola em que o professor cursista atua, “planejando e refletindo sobre a 

ação do professor e como ela pode ser transformada” (BRASIL, 2005b, p. 10) para se tornar 

mais eficiente. 

Entre os mecanismos avaliativos está o portfólio que, segundo as propostas conceituais 

e metodológicas do curso, tem como uma das funções “permitir que o professor-aluno tenha 

uma imagem de seu processo de aprendizagem e de sua produção, dando suporte à 

autoavaliação e ampliando sua autonomia e o domínio que tem sobre seu crescimento” 

(BRASIL, 2005b, p. 11). Essa estratégia parece atender ao objetivo neoliberal de construir 
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sujeitos autônomos, empreendedores de si mesmos, preocupados com o próprio desempenho 

e os únicos responsáveis pelo próprio sucesso ou fracasso. 

Em 2005, participavam da operacionalização do programa: o MEC, órgão responsável 

pela execução e gestão, por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB) e da Secretaria de 

Educação a Distância (SEED); o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

responsável pelo apoio financeiro; as IES públicas, comunitárias e confessionais que 

ofertarem o(s) curso(s) de licenciatura a distância e as Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação (BRASIL, 2005b). Em 2006, o PRÓ-LICENCIATURA passou a operar no âmbito 

da Universidade Aberta do Brasil (UAB), gerenciada pela CAPES25, com a apropriação da 

estrutura física dos polos presenciais. Segundo Carvalho e Pimenta (2010, p. 120), o 

programa passou a operar  

 
com o financiamento pela SEED com Diretrizes do Sistema UAB (relacionadas com 
a gestão e a articulação dos polos); gestão nas IES integrada ao Sistema UAB e 
migração de parte dos Polos do PRÓ-LICENCIATURA para o Sistema UAB, no 
âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR).  

 

Em relação às bolsas de estudo, o FNDE, em 2006, pagava mensalmente R$ 1.000,00 

para os professores pesquisadores de curso; R$ 800,00 aos professores formadores; R$ 600,00 

aos tutores e R$ 100,00 aos professores cursistas (BRASIL, 2006). Em 2006, o PRÓ-

LICENCIATURA possuía 55 projetos aprovados para cursos de licenciatura lotados em 22 

unidades da Federação. O objetivo do programa era formar 60 mil docentes, em 2006, e 90 

mil em 2007 (GATTI; BARETO; ANDRÉ, 2011).  

A oferta de cursos de educação superior a distância por instituições públicas de ensino 

superior pode sugerir ruptura com os programas de formação a distância de curta duração, de 

caráter mercadológico (FREITAS, 2007). No entanto, esses cursos apresentam contradições 

na medida em que privilegia a modalidade de educação a distância para a formação inicial de 

professores.  A priorização da educação a distância, pode estar se desenvolvendo em 

detrimento de investimento nos cursos de licenciaturas nas universidades. Esse exercício pode 

indicar a retirada das universidades e dos centros e faculdades de educação dos processos de 

concepção e formulação das políticas de formação de professores (FREITAS, 2007). Nesse 

movimento, o processo de formação afasta-se do tripé ensino, pesquisa e extensão e 

aproxima-se de uma simples prestação de serviço. 

                                                           
25

 Com a Portaria nº 1278, de 20 de setembro de 2011, o PRÓ-LICENCIATURA foi transferido da SEB/MEC 
para a Diretoria de Educação a Distância (DED) da CAPES.   
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 O PRÓ-LICENCIATURA, enquanto curso de formação inicial a distância parece se 

afastar desse tripé. O papel das IES nesse programa tem se concentrado a propor a estrutura 

operacional, a estrutura curricular, a formação dos tutores e a elaboração do material didático. 

Desse modo, os objetivos e os conteúdos dos cursos a serem oferecidos pelas IES, no âmbito 

desse programa, são definidos fora dessas instituições. Além disso, importa destacar que a 

tentativa de aligeiramento da formação de professores está presente no PRÓ-

LICENCIATURA. O aligeiramento não se refere somente ao tempo cronológico de duração 

do curso. A ênfase nos estudos individualizados caracteriza um modo de apressar a formação 

dos cursistas. Incentiva-se o individualismo como respostas aos problemas do trabalho 

docente.  

Outra forma de aligeiramento da formação é a téorica, que envolve uma organização 

didático-pedagógica do curso em que se valoriza mais a experiência que o professor traz de 

sua prática, em detrimento da teoria (MALANCHEN, 2007). No PRÓ-LICENCIATURA os 

saberes práticos assumem papel central na formação dos cursistas.  No entanto, ressaltamos 

que o aproveitamento de experiências do dia-a-dia do professor pode ser necessário no 

processo de formação inicial em serviço, mas não substitui uma sólida base teórica. 

 A busca por maior eficiência e eficácia da educação, proposta pela racionalidade 

neoliberal, ganha espaço nos documentos do programa. Procura-se investir na formação dos 

docentes de maneira a garantir que “a escola seja um espaço em que, de fato, se ensine com 

eficiência e eficácia” (BRASIL, 2005b, p. 3). O PRÓ-LICENCIATURA pretende formar um 

profissional atualizado em estratégias educativas, na área de conhecimento que o cursista 

leciona e em questões relativas à produção científica e cultural. 

A racionalidade neoliberal a perpassar o programa estimula o professor a ser um 

“produtor de conhecimento, autor de seu projeto profissional e de bens culturais (incluindo 

propostas pedagógicas e materiais de apoio à educação)” (BRASIL, 2005b, p. 8). Em 

contrapartida, 

 
o Programa utilizará um sistema informatizado de monitoramento e avaliação das 
atividades, de forma a viabilizar o acompanhamento ágil e minucioso de todas as 
etapas do processo e garantir eficiência em sua avaliação e rapidez nas intervenções 
que se fizerem necessárias. Para controle, tanto interno como externo, da eficiência 
e da eficácia do trabalho, serão realizados diagnósticos ao início do Programa para 
avaliar: a. o conhecimento do professor-aluno sobre o conteúdo com que trabalha, 
sobre temas educacionais e capacidade de expressão escrita e de compreensão de 
texto; b. o domínio do conhecimento que apresentam alunos da escola em que atua o 
professor-aluno (BRASIL, 2005b, p. 16, grifos nossos). 
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Semelhante ao PROINFANTIL, o PRÓ-LICENCIATURA deseja produzir resultados 

imediatos na prática do professor. O controle nesse programa é minucioso: pretende ser tanto 

interno (nas atividades do próprio curso) quanto externo (na prática do professor). Esse 

controle é acompanhado pelo argumento de que tais mecanismos são necessários a uma maior 

eficiência e eficácia do trabalho do docente. 

A demanda da governamentalidade neoliberal é por um docente que consiga 

maximizar o desempenho, tendo como força motriz de sua profissão a excelência e o 

aperfeiçoamento (BALL, 2005). No contexto dos complexos processos de avaliação, essa 

cultura da performatividade forja a subjetividade docente e acaba produzindo nos professores 

um comportamento em que eles vão se sentindo responsabilizados por todos os problemas 

relacionados ao seu trabalho e a sua própria formação profissional (SANTOS, 2004a). No 

PRÓ-LICENCIATURA, avalia-se também o conhecimento dos alunos da escola em que o 

cursista atua. Como se os resultados significassem a qualidade do sujeito, os professores 

acabam se sentindo culpados pelas falhas presentes no processo de escolarização, ainda que 

elas ocorram devido às condições de trabalho, por exemplo. 

A racionalidade neoliberal busca produzir técnicas e princípios ligados a escolhas 

reguladas e executadas por atores que agem autonomamente em esferas restritas, isto é, no 

interior dos próprios compromissos com a instituição e com a formação dos professores. No 

PRÓ-LICENCIATURA, a racionalidade neoliberal não busca produzir somente um 

profissional que conduza bem a própria formação, mas também requer que ele potencialize os 

recursos públicos investidos. Assim, mais do que bem governar a si mesmo, a proposta é fazer 

com que o docente participante do programa conduza outros profissionais a se comportarem 

de determinada maneira. O Guia Geral do programa propõe que se estimulem os demais 

profissionais da escola, onde atua o professor-aluno do programa, a participarem de 

programas de formação inicial e continuada. 

O argumento é que “havendo um número significativo de docentes da escola 

envolvidos em programas de formação, ampliam-se as possibilidades de que as inovações 

tratadas em cada um desses programas possam ser experimentadas na escola com menor 

resistência por parte dos colegas, tanto do corpo docente como dos gestores” (BRASIL, 

2005b, p. 11). Esse incentivo talvez seja para que os sujeitos não contemplados com o PRÓ-

LICENCIATURA sejam autônomos, invistam na própria formação, independentemente das 

iniciativas de formação promovidas pelo Estado. 
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Essa governamentalidade neoliberal, de base histórica ocidental e europeia, quer a 

todos e a tudo chegar e afetar. Nesse sentido, mesmo outras comunidades, cuja formação 

histórica não tem origem no mundo ocidental, são objetos de investimentos. O PROLIND, 

como analisaremos a seguir, é um exemplo dessa potência de tudo afetar. 
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4.3. Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas (PROLIND) 

 

A formação professores indígenas é hoje um dos principais desafios para a Educação 

Escolar Indígena. O censo escolar indígena feito pelo MEC, em 1999, identificou no país 

3.998 professores. Desse total, 3.059 eram professores indígenas e 939 professores não índios. 

Ao avaliar a escolaridade desses docentes, Grupioni (2006) observa que 28,2% dos 

professores indígenas ainda não tinham completado o Ensino Fundamental e 24,8% tinham o 

Ensino Fundamental completo. Em relação ao Ensino Médio completo, 4,5% possuía essa 

formação. A porcentagem de professores com Ensino Médio com magistério correspondia a 

23,4%, e 17,6% tinham Ensino Médio com magistério indígena. Apenas 1,5% haviam 

cursado o Ensino Superior. 

Com a LDB, a exigência de formação em Nível Superior também se estendeu ao 

professor indígena. A formação de professores indígenas no Brasil tem se desenvolvido por 

meio de encontros presenciais e momentos não presenciais. Segundo Grupioni (2006), nos 

períodos presenciais, geralmente modulares, os cursos e as atividades são executados por uma 

equipe de especialistas e ocorrem, normalmente, uma ou duas vezes por ano. Nos momentos 

não presenciais, os professores continuam sua formação nas aldeias, utilizando o espaço da 

sala de aula para atividades de pesquisa sobre a prática pedagógica. 

A organização curricular dos cursos de formação de professores indígenas contempla 

o estudo de Línguas indígenas, Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Biologia, 

Física, Química e Artes. Disciplinas específicas da formação de magistério como metodologia 

de pesquisa, pedagogia, didática, antropologia, legislação educacional, também estão 

presentes nos currículos (MATOS; MONTE, 2006). 

No Brasil, a formação de professores indígenas iniciou-se com programas de formação 

criados e mantidos por organizações não governamentais. Uma ação pioneira na formação 

inicial, em Nível Médio, de docentes indígenas foi desenvolvida pela Comissão Pró-Índio do 

Acre (CPI/Acre). De acordo com Matos e Monte (2006), durante 22 anos de trabalho, a 

CPI/Acre realizou, a partir de 1983, um curso de formação de professores indígenas 

abrangendo uma diversidade de 10 sociedades da região da Amazônia Ocidental brasileira. A 

produção de material escrito em línguas indígenas e no português e metodologias para 

acompanhamento e assessoramento aos professores indígenas em exercício nas escolas 

indígenas estão entre os principais resultados do trabalho, conforme as autoras. Entre as 
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metodologias desenvolvidas está a produção dos diários de classe e Projetos Políticos 

Pedagógicos para a construção de currículos específicos. 

Nos anos 2000, o governo propõe um diálogo entre a política governamental e os 

povos indígenas por meio da publicação de documentos como o Referencial Curricular 

Nacional para as Escolas Indígenas (1998) e o Referencial Curricular para a Formação de 

Professores Indígenas (2002). O PNE 2001-2011 (UNESCO, 2001, p. 141), no capítulo sobre 

educação indígena, apresentou como meta “formular, em dois anos, um plano de 

implementação de programas especiais para a formação de professores indígenas em nível 

superior, por meio da colaboração das universidades e de instituições de nível equivalente”. 

No entanto, a proposta de um programa federal voltado para a formação superior de 

professores que atuam em escolas indígenas de educação básica ocorreu em 2005 com o 

Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas (PROLIND). 

O PROLIND – uma iniciativa do MEC, por intermédio da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), da SESU e do FNDE – apoia a formação 

superior de professores indígenas como uma política pública a ser implementada pelas IES 

públicas federais e estaduais de todo o país. Em 2005, foi divulgado o primeiro edital do 

programa (Edital nº 05 MEC SECAD/SESU/FNDE) de apoio financeiro a projetos de 

Licenciaturas específicas para formar professores indígenas para o segundo segmento do 

Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. A aplicação de recursos financeiros anunciada 

foi no valor global de R$ 2.600.000,00. As IES públicas e estaduais interessadas precisavam 

elaborar propostas seguindo pelo menos um dos três eixos apresentados no edital (BRASIL, 

2005c). 

O primeiro eixo era voltado para implantação e manutenção de Cursos de 

Licenciaturas específicas para formação de professores indígenas com duração de quatro 

anos. Esse eixo contemplava iniciativas para a formação de professores indígenas para 

lecionar nas escolas de Ensinos Fundamental e Médio de suas comunidades. O valor máximo 

de apoio a projetos que contemplassem esse eixo era de até R$ 500.000,00. 

 O segundo eixo contemplava a elaboração de projetos de Cursos de Licenciaturas 

específicas para formação de professores indígenas em nível superior. Enquadravam-se nesse 

eixo as iniciativas institucionais voltadas para a elaboração de projeto de Curso de 

Licenciatura específica, em conjunto com as comunidades indígenas a serem beneficiadas. Os 

projetos que atendessem a esse eixo receberiam para a execução das propostas até R$ 

100.000,00. 
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O terceiro eixo contemplava a permanência de alunos indígenas na educação superior. 

Nesse eixo, seriam apoiados projetos de pesquisa e/ou extensão, com bolsas para estudantes 

indígenas, de modo a garantir a permanência desses alunos nos diversos cursos de graduação 

oferecidos pelas IES públicas. O valor máximo disponibilizado para esse eixo era de 

R$75.000,00. 

Cada IES pode inscrever até duas propostas, desde que elas não apresentassem 

simultaneamente projetos nos eixos temáticos I e II. O orçamento total do projeto com dois 

eixos temáticos não excederia a soma dos valores disponíveis para cada eixo temático. Os 

projetos aprovados deveriam ser executados em no máximo 14 meses. 

No edital de 2005, conforme Barnes (2010), foram aprovados doze projetos, sendo 

quatro para cada um dos dois eixos acima mencionados, seis projetos de universidades 

federais e seis de estaduais. Dentro do primeiro eixo do PROLIND, foram apoiadas propostas 

de implementação e de fortalecimento de curso de formação de professores indígenas da 

Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT), do Núcleo Insikiran da Universidade 

Federal de Roraima (UFRR), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA). No eixo dois, foram apoiados novos cursos 

universitários de formação de professores indígenas das seguintes instituições: Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM), com um projeto de curso para os povos Mura; Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG) para os povos Potiguara; Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB) e Universidade Estadual de Londrina (UEL). No eixo três, foram amparados 

projetos de permanência de estudantes indígenas nas universidades públicas da Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da 

Universidade Federal de Tocantins (UFT) e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE), de Cascavel. 

No edital de 2008 (Edital nº 03 MEC/SECAD/SESU/FNDE), houve modificações do 

valor a ser disponibilizado em cada Eixo. Para o primeiro e segundo eixo, o valor estimado foi 

R$ 480.000,00 por ano, por projeto e seriam pagos no decorrer de 3 anos. As propostas que 

atendessem aos requisitos do eixo III receberiam R$ 60.000,00 por projeto para execução no 

período de 12 meses. As propostas que demonstrassem capacidade progressiva de 

financiamento e manutenção do curso com recursos próprios da instituição ou por meio de 

outras parcerias receberiam prioridade. Para os projetos aprovados em 2009, o PROLIND 

previu a aplicação de recursos financeiros, conforme valores por eixo a serem repassados no 

decorrer de 4 anos. Mesmo com um aumento do tempo de concessão de financiamento, o 
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PROLIND ainda não garante a continuidade da oferta dos cursos de licenciaturas específicas 

para professores indígenas. Dessa maneira, houve fortalecimento do diálogo entre as 

instituições com projetos aprovados no PROLIND e as secretarias estaduais de educação, com 

o intuito de institucionalização do programa e a manutenção desses cursos (BARNES, 2010). 

Em 2013, as instituições interessadas em concorrer ao edital do PROLIND (Edital nº 

02 MEC/SECAD/SESU/SETEC/FNDE) deveriam elaborar as propostas em torno de pelo 

menos um dos dois eixos temáticos: implantação e desenvolvimento de Cursos de 

Licenciaturas e de Pedagogia Interculturais para formação de professores indígenas em nível 

superior; elaboração de projetos de Cursos de Licenciaturas e de Pedagogia Interculturais 

específicos para formação de professores indígenas em nível superior. O orçamento máximo 

previsto para implantação e desenvolvimento de cursos de Licenciaturas e Pedagogia 

Interculturais era de R$ 720.000,00 por ano. O orçamento para a elaboração de projetos pode 

exceder ao valor total de R$ 60.000,00, tendo como prazo de execução o período de 12 meses 

(BRASIL, 2013a). 

Esse programa é o que apresenta a avaliação como uma estratégia performática com 

maior repercussão e efeito. A avaliação dos projetos é realizada pelo MEC por intermédio do 

acompanhamento in loco, análise de relatórios trimestrais, por período letivo, das atividades 

formativas desenvolvidas. Cabe ao coordenador do projeto elaborar e enviar os relatórios à 

SECADI. Além disso, “a SECADI/Ministério da Educação poderá promover a publicação dos 

resultados das avaliações realizadas durante o exercício e execução dos projetos” (BRASIL, 

2013a, p. 83). Essa estratégia avaliativa neoliberal no PROLIND produz efeitos nas 

instituições operando mediante a incerteza dos critérios de avaliação. Constantes dúvidas 

sobre quais julgamentos podem ou não estar em jogo significam que se deve estar preparado 

para toda e qualquer comparação.  

Por esse programa funcionar por meio de editais (nº 2/2005, nº 3/2008, nº 8/2009, nº 

2/2013), é possível notar que o investimento estimado para a formação de docentes indígenas 

obedece à lógica neoliberal de realizar investimentos pontuais e em curto prazo. Conforme 

Pinto (2011), a instabilidade do programa tem gerado incertezas e descontinuidades na 

formação superior de professores indígenas. As ações formativas do PROLIND, financiadas 

pelo governo, provavelmente não contemplam todas as demandas da formação específica de 

professores das comunidades indígenas. 

O MEC e a CAPES lançaram o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência Diversidade (PIBID Diversidade) com vista a apoiar a formação de professores 
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matriculados em cursos desenvolvidos pelo PROLIND e pelo Programa de Apoio à Formação 

Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO). No entanto, o PIBID 

Diversidade não atende a toda a demanda de alunos de licenciaturas indígenas. Há situações, 

como na Universidade Federal de Pernambuco (UFP), em que o número de bolsas do 

programa da CAPES atende menos da metade dos estudantes PROLIND, ferindo o princípio 

da coletividade, tão precioso para os indígenas (SILVA; SILVA, 2013). 

Mesmo com a iniciativa do PIBID Diversidade, a formação de professores indígenas 

continua sendo um desafio (SILVA; SILVA, 2013). Embora estabeleça um supervisor, 

professor da educação básica, para cada dez alunos, vale indagar como um supervisor do 

PIBID Diversidade, que não possui dedicação exclusiva, acompanhará as atividades de um 

grupo de alunos indígenas de comunidades diferentes e distantes umas das outras. Talvez seja 

importante questionar se o PIBID Diversidade está funcionando como um meio de 

invisibilidade dos povos indígenas. Os diferentes povos acabam sendo rotulados todos de 

“indígenas”. O que temos no nosso país não são apenas índios, são 220 etnias diferentes, 

falantes de 180 línguas, cada uma delas com suas especificidades (GRUPIONI, 2006). 

Contudo, essa questão não é específica do PIBID Diversidade. A governamentalidade 

neoliberal busca igualar tudo por intermédio de grandes categorias unificadoras e redutoras. 

Aqui, no caso, indígenas. Esse procedimento impede que sejam consideradas as 

singularizações de toda natureza existentes nesse contexto. Obviamente, não são apenas os 

grupos indígenas que passam por isso em relação à formação inicial de professores. Todavia, 

para tais grupos, essa negação da diversidade torna, muitas vezes, o programa em uma opaca 

e nebulosa iniciativa, com duvidosos resultados para a manutenção da diferença e também da 

qualidade da formação. Um segundo programa a expressar essa vontade de a todos governar, 

criando uma identificação única para uma variedade de indivíduos e realidades é o 

PROCAMPO. 
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4.4. Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo 

(PROCAMPO) 

 
Em 1998, ocorreu a I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo 

(CNEC), com o propósito de discutir e exigir uma Política Pública específica para garantir a 

formação de educadores do campo. A prioridade da II CNEC, realizada em 2004, foi a criação 

de um Sistema Público de Educação do Campo, como parte da intensa cobrança dos 

movimentos sociais por uma educação específica para o campo. Na II CNEC, constituiu-se 

um Grupo de Trabalho para subsidiar a SECADI na elaboração de diretrizes orientadoras das 

Licenciaturas em Educação do Campo. Esse Grupo de Trabalho buscou referências nos cursos 

desenvolvidos no âmbito do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA26). A experiência pioneira de formação desenvolvida no Curso de Licenciatura 

em Educação do Campo da Faculdade de Educação da UFMG serviu de base para a 

construção da política pública para a educação do campo (MOLINA; ANTUNES-ROCHA, 

2014). 

Em 2006, quatro universidades foram convidadas pelo MEC para ofertarem cursos de 

licenciatura específicos para formar os professores do campo. O projeto-piloto foi 

desenvolvido pela UFMG, UFBA, UFS e UnB. Juntas atendiam o total de 220 alunos. Mas, 

com a grande demanda de formação de educadores do campo, o MEC lançou em 2009 um 

edital convocando as IPES para apresentarem projetos de Cursos de Licenciatura em 

Educação do Campo para a formação de professores da educação básica nas escolas situadas 

nas áreas rurais, no âmbito do Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em 

Educação do Campo (PROCAMPO). 

O PROCAMPO tem como propósito apoiar a formação inicial de professores em 

exercício na educação do campo e quilombola. Semelhante ao PROLIND, o PROCAMPO 

funciona no âmbito da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (SECADI), sob a responsabilidade da Diretoria de Políticas de Educação do Campo, 

Indígena e para as Relações Étnico-raciais e tem como órgão financiador o FNDE. 

O PROCAMPO fomenta projetos de cursos de licenciatura específicos na formação de 

professores para a docência nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio para 

                                                           
26 O PRONERA foi criado em 16 de abril de 1998, pelo Ministério Extraordinário de Política Fundiária. Embora 
o PRONERA seja um programa federal e desenvolva ações específicas de formação inicial de professores, não 
será analisado neste trabalho por não ser de responsabilidade do MEC e/ou da CAPES. 
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atuarem nas escolas do campo. A prioridade é o atendimento a professores das redes públicas 

estaduais e municipais em atividade nas escolas rurais, mas sem licenciatura. Educadores dos 

movimentos sociais do campo também podem ser atendidos pelo programa. 

O edital lançado em 2008 (Nº2 MEC) pôde financiar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

por aluno/ano, considerando um período de quatro anos de duração. O PROCAMPO, em 

2008, não financiava despesas de infraestrutura ou aquisição de equipamentos e demais 

despesas de capital. Do mesmo modo, não previu o pagamento de bolsas de estudo. O 

acompanhamento seria realizado por meio da análise de relatórios semestrais e visita in loco. 

A responsabilidade pela elaboração dos relatórios é dos coordenadores do projeto. O 

Coordenador do projeto carecia ser membro da instituição com titulação de Doutor ou, 

excepcionalmente, de Mestre (BRASIL, 2008a). 

Para tentar evitar que o ingresso de jovens e adultos na educação superior reforce a 

alternativa de deixar de viver no campo, a organização curricular dos cursos desenvolvidos no 

âmbito do PROCAMPO prevê etapas equivalentes aos semestres de cursos regulares, 

ofertadas em regime de alternância entre Tempo Escola e Tempo Comunidade. O Tempo 

Escola são períodos intensivos de formação presencial no campus universitário. O Tempo 

Comunidade são períodos intensivos de formação presencial nas comunidades do campo, com 

a realização de práticas pedagógicas orientadas (BRASIL, 2008a). 

As instituições interessadas em participar do programa precisam elaborar propostas 

que atendam ao menos um dos seguintes eixos: I) Implantação de novos cursos de licenciatura 

específicos para a formação de professores para atuarem no segundo segmento do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio nas escolas do campo; II) Manutenção de turmas em cursos de 

licenciatura específicos em andamento para a formação de professores para atuarem nas 

escolas do campo no segundo segmento do Ensino Fundamental e Ensino Médio; III) 

Abertura de novas turmas em cursos de licenciatura específicos para educação do campo. 

O valor total máximo para cada projeto por eixo é de R$ 240.000,00. Esse valor 

corresponde à metade do que o edital do PROLIND disponibiliza para a efetivação de cursos 

para comunidades indígenas. O PROCAMPO não financia despesas de infraestrutura ou 

aquisição de equipamentos e demais despesas de capital (BRASIL, 2009b). O 

acompanhamento dos projetos do PROCAMPO ocorre segundo os mesmos mecanismos 

utilizados para avaliar o PROLIND. Entre os principais mecanismos utilizados estão a 

avaliação in loco e análise de relatórios. Conforme as orientações da Resolução/CD/FNDE nº 
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6, de 17 de março de 2009, o PROCAMPO não prevê a concessão de bolsas nem despesas de 

capital. 

Em 2010, o Decreto nº 7352/2010 instituiu a Política Nacional de Educação do 

Campo, impondo a exigência da elaboração de um Programa Nacional de Educação do 

Campo (PRONACAMPO27), que passou a acolher as ações de formação desenvolvidas no 

PROCAMPO. Nas palavras de Molina e Antunes-Rocha (2014, p. 239), “apesar da forte 

contradição na concepção de formação profissional entre as ações previstas no 

PRONACAMPO, um eixo que guarda afinidade com as concepções históricas do Movimento 

da Educação do Campo é o da Formação de Educadores”. 

Em 2012, por intermédio da SESU, SECADI e da Secretaria de Educação Profissional 

e Tecnológica (SETEC), o MEC convocou a IFES a apresentarem Projetos Pedagógicos de 

cursos presenciais de Licenciatura em Educação do Campo no âmbito do PRONACAMPO. A 

intenção era tornar os cursos de Licenciatura em Educação do Campo permanentes nas 

instituições. Para isso, as propostas institucionais precisavam considerar a implantação de 

novos cursos de Licenciatura regulares no PROCAMPO e/ou Abertura de novas turmas do 

PROCAMPO nos cursos em andamento. “Cada IFES poderá concorrer com um Projeto 

Político Pedagógico (PPP) de Licenciatura em Educação do Campo, por campus, com no 

mínimo 120 vagas, para cursos novos e 60 vagas para ampliação de cursos existentes a serem 

ofertadas em três anos” (BRASIL, 2012b, p. 2). O processo de avaliação do PPP inclui análise 

de relatórios de execução técnica e financeira e acompanhamento por intermédio de técnicos e 

coordenadores da SESU, SECADI e SETEC. Os coordenadores dos projetos aprovados no 

PROCAMPO devem ser indicados pela instituição proponente e precisam estar vinculados à 

instituição executora com titulação de Doutor ou, excepcionalmente, Mestre. 

 Em Minas Gerais, participam do PROCAMPO: Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Norte de Minas, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. As instituições com propostas aprovadas pelo PROCAMPO definem 

o processo seletivo para o ingresso de professores cursistas.  

Segundo Costa (2012), o PROCAMPO, apesar das limitações, é uma possibilidade 

concreta de se construir e efetivar uma educação do e no campo. No entanto, os cursos de 

                                                           
27Estruturado em quatro eixos: gestão e práticas pedagógicas; formação inicial e continuada de professores; 
educação de jovens e adultos e educação profissional e infraestrutura física e tecnológica, o PRONACAMPO 
apoia os Estados, Distrito Federal e Municípios para a implementação da política de educação do campo. 
Disponível em: < http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 06 jan. 2015. 



94 
 

 
 

Licenciaturas em Educação do Campo têm enfrentado alguns desafios. Molina e Rocha 

(2014) afirmam que, em relação aos docentes em exercício nas escolas do campo, a 

dificuldade tem sido conseguir a liberação das escolas onde atuam. Em muitos casos, 

segundo as autoras, os estudantes dessas Licenciaturas precisam, eles mesmos, pagar um 

substituto quando estão nos períodos de formação na Universidade. Em outros casos, há 

redes que não liberam esses profissionais por mais de trinta dias. Diante dessas situações, a 

continuidade e a permanência nos processos formativos ficam inviabilizadas. 

Ao seguir a mesma lógica neoliberal de investir na formação em curto prazo, o 

PROCAMPO, assim como o PROLIND, não garante uma continuidade dos cursos 

ofertados pelo programa. Com isso, as IES que desejam continuar a ofertar os cursos 

acabam estabelecendo parcerias e buscando recursos para além do programa. Nesse 

sentido, a governamentalidade neoliberal faz funcionar a premissa de tudo governar (sendo 

assim um Estado máximo), com o menor investimento possível (sendo, dessa forma, um 

Estado mínimo). Ao ofertar programas que abarcam realidades historicamente esquecidas, 

deixadas de lado ou simplesmente abandonadas, o Estado está “cumprindo” o seu papel 

social com todos os cidadãos, exercendo sua função (de maneira nada adequada) de 

governo de Estado, mas também enformando esses mesmos cidadãos para o governo dos 

outros e de si. Na articulação entre essas três formas de governar para enformar o cidadão, 

somada com a lógica do Estado mais amplo (com suas políticas, suas ações e seus 

programas) e o Estado menos amplo (com uma estrutura cada vez mais enxuta e com 

menos investimentos), aqueles envolvidos diretamente com o PROLIND e o PROCAMPO 

nas universidades e em diferentes escolas e comunidades se sentem obrigados a compensar 

o que o Estado não lhes oferece. 

O PROINFANTIL, PROLIND e PROCAMPO são programas que têm como principal 

objetivo oferecer curso de formação inicial de professores. Como vimos, esses programas 

funcionam mediante colaboração entre União, Estados e Municípios. A parceria é firmada 

mediante Acordo de Participação e/ou Convênios, os quais contém as responsabilidades de 

cada ente federado. Porém, como vimos nem sempre as responsabilidades são assumidas. 

Todavia, a governamentalidade propõe o estabelecimento de parcerias com o argumento de 

aumentar a eficiência dos gastos públicos. A participação de diferentes entes federados na 

promoção da educação faz parte do processo de descentralização dos serviços educacionais. 

No Brasil, responsabilidades referentes à gestão e à execução dos serviços 

educativos foram transferidas da União para os Estados e os Municípios. O princípio de 
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colaboração entre os entes federados na promoção da educação, atendendo à proposta de 

descentralização apresentada pelo Banco Mundial, já pode ser observado no capítulo II da 

Constituição Federal de 1988. No parágrafo único do artigo 2328, consta que as “leis 

complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar 

em âmbito nacional” (BRASIL, 1998). 

A atual LDB, no artigo 24, também aborda esse princípio de colaboração. Segundo a 

LDB, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios organizarem os 

respectivos sistemas de ensino. A Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica (instituída pelo Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009) 

também prevê a colaboração entre os entes federados na consecução dos objetivos dessa 

política, articulada entre o Ministério da Educação, as instituições formadoras e os sistemas e 

as redes de ensino. 

No Brasil, conforme Dourado (2007), não há um Sistema Nacional de Educação, o que 

ocorre é a transferência de competências de um ente federado para outro, resultando na 

manutenção de ações pontuais e focalizadas de apoio técnico e financeiro, em detrimento de 

ampla política de planejamento, financiamento e gestão da educação básica. A existência de 

um sistema nacional de educação é vista como condição para o funcionamento de um 

“autêntico regime de colaboração e, na sua inexistência, essa possibilidade se desidrata” 

(CURY, 2013, p. 43). 

No âmbito das reformas neoliberais, há uma descentralização das responsabilidades, 

no entanto as decisões maiores, referentes à política educacional, permanecem concentradas 

no governo federal. O processo de descentralização parece funcionar como um mecanismo 

para penalizar as organizações locais com menos capacidade de ofertar educação e a formação 

de professores. Essas organizações recebem uma maior parcela de responsabilidade pelas 

decisões, mesmo que não disponham do conhecimento das informações e, muitas vezes, nem 

dos recursos financeiros necessários para exercer efetivamente essa responsabilidade 

(CARNOY, 2004). Importa destacar que a transferência de responsabilidades não representa o 

abandono por parte do Estado dos seus mecanismos de controle, mas sim o estabelecimento 

de novas formas de controle (BALL, 2001). O Estado intervém como agente regulador das 

                                                           
28 Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006. Essa Emenda também dá nova 
redação aos artigos 7º, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao artigo 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 
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políticas educacionais de modo enfático e centralizado, embora o argumento seja do Estado 

mínimo e descentralizador (HYPOLITO, 2010).  

 Carnoy (2004), ao discutir se a educação na América Latina está preparando sua força 

de trabalho para as economias do século XXI, mostra que a gestão descentralizada do sistema 

público não parece ter qualquer efeito perceptível sobre o desempenho dos estudantes. Para 

exemplificar, o autor afirma que a educação cubana, considerada como referência, é 

administrada de forma altamente centralizada, mas isso também ocorre com sistemas de baixo 

desempenho, como o de Honduras. No Brasil, há décadas, a educação fundamental tem sido 

administrada pelos estados e municípios e não tem alcançado desempenho educacional 

satisfatório. Porém, na Austrália e na Nova Zelândia, que também possuem sistemas mais 

descentralizados, os estudantes tiveram resultados relativamente bons no PISA. 

As decisões importantes que são tomadas sobre a educação, como o currículo, a 

formação e os salários dos professores, parecem evidenciar a mentalidade de cada país. O 

desempenho satisfatório alcançado pelas crianças cubanas em matemática pode ser resultado 

dos investimentos no aperfeiçoamento do magistério e no currículo de matemática, realizados 

na década de 1960. No Brasil, “o que predomina aqui é a „cultura do improviso‟. Isso 

acontece tanto em nível individual, familiar como em nível institucional, incluindo aí os 

momentos de formulação e implantação de políticas pública” (DINIZ-PEREIRA, 2013, p. 

218). Exemplo da ausência de planejamento pode ser notado em relação ao PNE. O prazo de 

vigência do PNE (2001-2011) terminou dia 9 de janeiro de 2011, mas o novo PNE foi 

aprovado somente em 25 de junho de 2014, vigorando até 2024. 

Em relação à formação de professores, o PNE (2014-2024) tem como meta garantir 

que, até 2015, todos os docentes da educação básica possuam formação específica de nível 

superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Em relação 

à Educação Infantil, o PNE estabelece como alvo, até 2016, universalizar a educação infantil 

na pré-escola para crianças de quatro a cinco anos de idade. O documento também apresenta 

como meta ampliar a oferta em creches de forma a atender, no mínimo, cinquenta por cento 

das crianças de até três anos até 2024. Para tentar suprir a demanda por formação de docentes 

em Nível Superior, para atuar na Educação Infantil, estava em discussão na agenda de 2015 

da CAPES a construção de um Programa Nacional de Formação de Professores da Educação 

Infantil. Até o momento não há informações sobre como esse programa funcionará. A criação 

de mais um programa evidencia que essa tem sido uma estratégia de produzir subjetividades 

docentes mediante o investimento pontual e de curto prazo. 
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 Os programas elaborados, no período analisado, que promovem cursos de formação 

inicial e/ou vagas nos cursos de licenciatura não se ativeram apenas ao território brasileiro. 

Como veremos a seguir, o PLI trouxe para a modalidade de licenciatura o que antes, na 

graduação, apenas o bacharelado tinha: intercâmbio internacional. 

 

4.5. Programa Licenciaturas Internacionais (PLI) 

 

No processo de redefinição da Educação, a governamentalidade neoliberal propõe 

tornar a Educação Superior mais eficiente no que tange às exigências da globalização da 

sociedade, da economia e do mercado de trabalho. A partir dos anos 90, políticas 

sistematizadas de fortalecimento de projetos de internacionalização da educação começaram a 

ser adotados no Brasil. Conforme Almeida (2014), a CAPES, no governo de Itamar Franco, 

estabeleceu novas exigências de internacionalização aos programas de pós-graduação stricto 

sensu do país. Para atingir os conceitos de excelência (6 e 7), passou a ser necessário 

participar de intercâmbio de conhecimento em eventos e publicações, criação de redes 

interativas, mobilidade dos professores e estudantes e projetos internacionais de pesquisa. 

Um dos documentos mais recentes que tratam da internacionalização do Ensino 

Superior no Brasil é o PNE (2014-2024). A meta do PNE 12.12 propõe para a graduação e 

pós-graduação consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e 

docente, em âmbito nacional e internacional. Com o propósito de qualificar a mão de obra 

nacional, o programa Ciência sem Fronteiras (CsF) tem ocupado, principalmente no governo 

Dilma Rousseff, lugar central entre as políticas públicas voltadas para a internacionalização 

do Ensino Superior. 

Com o programa CsF, o governo brasileiro pensou em promover a expansão e 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira. As 

áreas contempladas pelo programa são “conhecidas como STEM (Science, Technology, 

Engeneering and Mathmatics), isto é, engenharias, biomedicina, ciências exatas, computação, 

produção agrícola, tecnologia aeroespacial, petróleo e gás, e demais campos tecnológicos” 

(ALMEIDA, 2014, p. 500). A expectativa do governo com o CsF é que os alunos retornem 

melhor qualificados para o mercado de trabalho. No entanto, é preciso considerar que existe o 

risco desse capital humano altamente especializado acabar trabalhando em outros países. No 

processo de internacionalização, há risco de perda de capital científico para os países que 
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apresentam características de fragilidade da posse de meios objetivos de capacidade de 

inovação (ARAÚJO; SILVA, 2015). 

Visando melhor qualificação na formação de professores, em 2010, o governo lançou 

o Programa Licenciaturas Internacionais (PLI), gerenciado pela Diretoria de Relações 

Internacionais (DRI) da CAPES. Com base no Tratado de Amizade assinado entre Brasil e 

Portugal – em 22 de abril de 2000 – e no Memorando de Entendimento assinado entre CAPES 

e a Universidade de Coimbra (UC) – em 19 de maio de 2010 –, foi publicado o edital de 

seleção de projetos de melhoria do ensino e da qualidade na formação inicial de professores. 

Entre os objetivos do PLI encontramos: elevar a qualidade da graduação, ampliar a formação 

de docentes para o ensino básico no contexto nacional; ampliar e dinamizar as ações voltadas 

à formação de professores, priorizando a formação inicial desenvolvida nos cursos de 

licenciatura; e apoiar a formulação e a implementação de novas diretrizes curriculares para a 

formação de professores, com ênfase no Ensino Fundamental e no Ensino Médio (BRASIL, 

2010d). 

O primeiro edital do PLI (nº 035/2010/CAPES) se propôs a apoiar até 30 projetos, 

com cada um podendo conter até 7 estudantes. O número de propostas aprovadas foram 28. O 

interesse era contemplar trabalhos nas áreas de Química, Física, Matemática, Biologia, 

Português, Artes e Educação Física, por meio do intercâmbio de estudantes de graduação em 

licenciaturas, em nível de graduação sanduíche. Para se candidatar à proposta, a instituição 

brasileira deveria possuir, dentre outras coisas, acordo com a Universidade de Coimbra, ser 

membro de rede de universidades com vocação para cooperação internacional, apresentar 

como coordenador um docente com título de doutor há pelo menos cinco anos. Para participar 

como bolsista do programa, o aluno precisava ter cursado pelo menos dois semestres do 

curso. Além disso, o mesmo necessitava ter cursado todo o Ensino Médio e pelo menos dois 

anos do ensino fundamental em escolas públicas brasileiras. O período de permanência do 

aluno bolsista no exterior é de vinte e quatro meses. 

Segundo o edital de 2010, A CAPES financiava seguro saúde (EUR 70,00 por mês, na 

qualidade de estudante da UC), auxílio instalação; alimentação nos restaurantes universitários 

da Universidade de Coimbra nas mesmas condições dos demais estudantes da UC; bolsa no 

valor de EUR 600,00 e passagem aérea em classe econômica promocional. O estudante 

precisava arcar com custos referentes à participação no PLI “como passagens, taxas 

acadêmicas (em Portugal, denominadas propinas), manutenção em Coimbra, despesas com 

vistos e quaisquer outros custos decorrentes de sua permanência na UC” (BRASIL, 2010d, p. 
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03). A CAPES financiava seguro saúde (EUR 70,00 por mês, na qualidade de estudante da 

UC), auxílio instalação; alimentação nos restaurantes universitários da Universidade de 

Coimbra nas mesmas condições dos demais estudantes da UC; bolsa no valor de EUR 600,00 

e passagem aérea em classe econômica promocional. 

Anualmente, um membro da equipe participante, composta de pelo menos dois 

docentes doutores, além do coordenador, deveria deslocar-se para acompanhar o andamento 

do projeto. Esse deslocamento, com duração de no mínimo dez dias e máximo de trinta dias, 

conforme o edital nº 035/2010/CAPES, seria 

 

[...] com o objetivo de facilitar a integração dos alunos à nova cultura universitária; 
ajustar as respectivas estruturas curriculares; acompanhar o desenvolvimento do 
projeto; avaliar os seus impactos; manter comunicação permanente entre as 
instituições envolvidas e sistematizar informações a respeito do programa que 
possibilitem a geração de banco de dados (CAPES, 2010). 

 

Com a finalidade de avaliar o projeto, o coordenador precisava enviar à CAPES um 

relatório científico anual e relatório final. No relatório anual, o coordenador descreveria as 

principais ações desenvolvidas, uma vez que nesse relatório apresentava os impactos 

acadêmicos do projeto. Os diplomas, tanto da instituição brasileira de origem quanto da UC, 

seriam entregues no Brasil após o cumprimento de todas as obrigações. 

No edital do PLI Portugal lançado em 2011(nº 8 CAPES) foi mantido o número 

máximo de trinta projetos que poderiam ser contemplados, no entanto a CAPES aprovou 

trinta e oito projetos. A avaliação continuou sendo realizada mediante análise de relatórios e 

deslocamento anual de membro da equipe do projeto. O edital também previa que, a critério 

da CAPES, os coordenadores dos projetos aprovados poderiam ser convidados para organizar 

seminários, fóruns ou reuniões de trabalho, recebendo auxílio financeiro para tanto.  

Em 2012, os bolsistas interessados em participar do programa puderam optar em 

realizar a graduação sanduíche nas seguintes universidades de Portugal: Universidade Nova 

de Lisboa, Universidade da Beira Interior, Universidade do Algarve, Universidade de Aveiro, 

Universidade de Coimbra, Universidade de Évora, Universidade de Lisboa, Universidade do 

Minho, Universidade do Porto, Universidade Técnica de Lisboa e Universidade Trás-os-

Montes. Essa parceria resultou no aumento do número de estudantes que poderiam participar. 

A CAPES apoiaria até quarenta projetos e cada projeto contemplaria até sete estudantes, 

totalizando 280 bolsistas para o edital. O valor da bolsa que os estudantes receberiam durante 

ao período de estudo em Portugal passou para EUR 870,00 por mês. Em relação ao relatório 
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parcial, até 2011 o coordenador do projeto deveria enviar para a CAPES um relatório 

científico anual, mas, a partir de 2012, esse relatório passou a ser semestral (BRASIL, 2012c). 

Em 2013, no edital do PLI Portugal (nº 17/CAPES), foram mantidas as áreas de 

conhecimentos que poderiam concorrer ao programa e o número de projetos que seriam 

atendidos. Em relação ao financiamento, o edital de 2013 disponibilizou uma verba de custeio 

de 10 mil por ano de projeto. Em relação à avaliação, a informação é que a CAPES poderia 

enviar equipe técnica para avaliação in loco (BRASIL, 2013d). No edital nº 74/2014 do PLI 

Portugal, a CAPES previu a aprovação de até quarenta projetos, com até sete estudantes, mas 

somente dezessete projetos foram apoiados pelo edital. 

Em 2013, a DRI da CAPES lançou o PLI França, para apoiar projetos de intercâmbio 

de alunos das licenciaturas brasileiras na Universidade Paris-Sorbonne (licenciatura em Letras 

e a Universidade Pierre et Marie CURIE (licenciatura em Letras Português/Francês Língua 

Estrangeira). O edital da CAPES (nº 16/2013) buscou apoiar até trinta projetos e cada projeto 

contemplando até cinco licenciandos, totalizando no máximo 150 bolsistas, no entanto apenas 

doze projetos foram aprovados. Para concorrer a uma bolsa, o estudante precisava ter cursado 

todo o Ensino Médio e pelo menos dois anos do Ensino Fundamental em escolas públicas 

brasileiras ou ter cursado integralmente o Ensino Médio em escolas privadas na condição de 

bolsista. Necessitava ter ingressado no Ensino Superior no ano de 2013, tendo cursado até o 

primeiro semestre letivo de 2014 pelo menos dois semestres. Do mesmo modo, o licenciando 

precisava ter obtido carga horária parcial das disciplinas/atividades fixada no Currículo do 

Curso, para o primeiro ano de, no mínimo, 80% e ter cursado até o primeiro semestre letivo 

de 2014 pelo menos dois semestres. Para participar do programa os estudantes pré-

selecionados necessitavam apresentar teste de proficiência no idioma francês. 

Em 2014, foi publicado o edital do PLI França (nº 17 CAPES) com o objetivo de 

selecionar somente quatro projetos com cinco licenciandos, totalizando 20 bolsistas de 

graduação sanduíche (BRASIL, 2014). Como previsto, quatro projetos foram selecionados. 

Em relação ao financiamento, a CAPES cederia mensalidade de EUR 870,00/mês, auxílio 

deslocamento (Brasil/França/Brasil) de US$ 3.412,00, auxílio Instalação de EUR 1.320,00, 

Seguro Saúde de EUR 90,00 por mês, adicional localidade (Paris) de EUR 400,00/mês. Os 

valores referentes ao seguro-saúde, auxílio instalação e auxílio deslocamento são pagos na sua 

totalidade no Brasil, antes do embarque do estudante (BRASIL, 2014c). 

Para o neoliberalismo, o sujeito é um empreendedor de si mesmo, ele não empreende 

os seus esforços de forma aleatória. As escolhas são realizadas de forma sistematizada. Os 
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editais têm sido elaborados de modo a mover o interesse dos sujeitos e direcionar suas 

escolhas. Um exemplo disso pode ser notado no Edital nº 17/2014 do PLI - França, no qual 

existe um item denominado “Dos benefícios e das vantagens”, no qual são descritos os itens 

financiáveis no âmbito do programa. A forma de apresentação desse item parece ser uma 

tentativa de convencer os sujeitos a participarem. 

 Pryjma (2012) relata o processo de acompanhamento de estudantes inseridos no PLI 

em universidades de Portugal. Sete estudantes do PLI, das Licenciaturas de Física e 

Matemática, responderam a dois questionários durante o primeiro ano do programa (2012). A 

pesquisa mostrou que, para os bolsistas participantes, a maior dificuldade de inserção no 

programa é a falta de domínio de alguns conteúdos escolares para acompanharem as aulas 

ministradas pelos professores portugueses. Alguns desses conteúdos foram ensinados nas 

escolas de nível secundário em Portugal. Para compensar esse déficit, alguns alunos 

buscavam aulas de reforço nos serviços da universidade. Outro problema foi a falta de 

interação entre os estudantes brasileiros e portugueses. Segundo a autora, os bolsistas 

relataram que os trabalhos em grupo do primeiro semestre foram realizados pelos grupos de 

brasileiros e pelos grupos de portugueses. Somente no segundo semestre houve uma maior 

interação entre eles. 

Pertinente a aprendizagem pessoal e profissional, Pryjma (2012) relata que para os 

bolsistas um dos grandes ganhos em participar do programa foi aprender a estudar. Nas 

palavras da autora, “eles tinham o hábito de estudar na véspera dos exames e a metodologia 

de ensino em Portugal exige que o estudo seja diário, tornando possível assim o 

acompanhamento das disciplinas ministradas” (p. 95). Isso corrobora com o argumento de que 

a cultura do improviso prevalece no Brasil, não somente no que tange à política, mas 

igualmente nas atitudes individuais (DINIZ-PEREIRA, 2013).  

A busca por internacionalização da formação inicial de professores por intermédio do 

PLI parece atender a um requisito neoliberal por espaços de visibilidade e legitimidade no 

mundo global. Como dissemos, para participar do PLI França, por exemplo, o aluno precisa 

apresentar proficiência no idioma francês. Nesse sentido, importa destacar que o ensino de 

línguas estrangeiras sempre foi negligenciado pelas políticas educacionais no Brasil. Somente 

uma pequena parcela da população tem acesso a esse ensino em cursos privados de idiomas. 

Desse modo, provavelmente são poucos os alunos linguisticamente preparados para as 

exigências do programa. 
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Nota-se que o PLI é também uma tentativa de inovar a formação de professores, 

buscando implantar aqui o que tem dado certo em outros países. Não sem motivo, o PLI tem 

ofertado vagas em cursos de Licenciatura em países da OCDE, como Portugal e França. No 

entanto, a importação de modelos formativos parece não solucionar os impasses presente na 

formação inicial. Como vimos no capítulo três, às condições de trabalho dos professores no 

Brasil não têm sido as melhores, principalmente no que diz respeito às questões salariais. 

Segundo o relatório Education at a Glance 2015: Panorama da Educação, de 2015, a média de 

salário inicial paga aos professores dos anos iniciais entre os países da OCDE é mais do que o 

dobro do que os docentes recebem no Brasil. Tomando como referência o piso salarial 

profissional nacional de 2013, o valor inicial do salário de um professor brasileiro, dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, equivale a cerca de 12.000 dólares29 por ano. Enquanto, nos 

países da OCDE, o salário inicial de um professor do mesmo nível é de cerca de 29.800 

dólares. “Países como Dinamarca, Alemanha e Suíça possuem salários iniciais superiores a 

45.000 dólares por ano” (BRASIL, 2015, p. 10).  

 Entre os anos de 2000 a 2012, o MEC promoveu oito programas voltados à formação 

inicial de professores. Como vimos neste capítulo, cinco foram lançados com o intuito de 

ofertar curso de formação inicial e/ou vaga em cursos de licenciaturas. O PRODOCÊNCIA, o 

PIBID e o LIFE, também foram lançados no período com o intuito de aperfeiçoar a formação 

de professores nos cursos de licenciaturas. No próximo capítulo, problematizaremos esses três 

programas. 

 

                                                           
29 Equivalentes em dólares dos Estados Unidos convertidos, segundo o INEP (BRASIL, 2015), usando poder de 
paridade de compra (PPP USD). 
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5. INOVAÇÃO: SINTONIZANDO A FORMAÇÃO INICIAL ÀS DEMANDAS DO 

MERCADO 

 

A racionalidade neoliberal não somente busca suprir as lacunas na formação de 

professores, mas ao redefinir a educação em termos de mercado, produz novas carências, 

constituindo-se em um complexo e muito bem articulado processo de necessidades criando 

necessidades. A necessidade de inovação na formação de professores é uma dessas carências, 

que demanda sua satisfação e estimula a especialização contínua.  

Importa destacar que a inovação na formação de professores faz parte de um processo 

mais amplo de inovação na Educação Básica. Com o intuito de conceder visibilidade às 

instituições educacionais inovadoras o MEC tem realizado algumas ações. Durante a II 

Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação (CONANE), realizada entre 

os dias 5 e 7 de setembro de 2015, o MEC divulgou uma chamada pública para que 

instituições escolares e não escolares inscrevessem suas propostas criativas e inovadoras de 

educação. Das 683 instituições que participaram da chamada, o MEC selecionou 178 

instituições consideradas exemplos de inovação e criatividade na educação Básica. A escolha 

foi realizada com base em cinco princípios: gestão, currículo, ambiente, método e articulação 

com outros agentes. 

A lista com o nome das instituições foi divulgada dia 22 de dezembro de 2015, no 

site30 do MEC. A maioria das propostas selecionadas está na região Sudeste (50,8%), seguida 

do Nordeste (21,9%), Sul (13,7%), Centro-Oeste (8,7%) e Norte (7,6%). No Estado de Minas 

Gerais, 22 instituições foram selecionadas. Em relação à esfera administrativa, 14 são 

instituições públicas, 8 são particulares ou comunitárias. Em relação ao tipo de organização 8 

são escolas e 14 são organizações não escolar. A Escola Municipal de Educação Infantil 

Professor Célio Hugo Alves Pereira localizada em Diamantina (MG) e a Escola Municipal 

Augusto Pestana situada em Liberdade (MG) foram aprovadas por possuírem um Plano de 

Ação para a Inovação. Mais do que apenas mapear as iniciativas inovadoras a tentativa é 

difundi-las como modelo para as demais instituições do país. 

Levando em conta que a inovação da Educação passa pela formação de professores, a 

CAPES tem buscado aperfeiçoar a formação inicial mediante o incentivo a projetos que 

contenham ações consideradas inovadoras o PRODOCÊNCIA, o PIBID e o LIFE são os 

programas que compartilham essa busca por inovação.  
                                                           
30 Disponível em: http://portal.mec.gov.br. Acesso em: 22 dez. 2015. 
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5.1. Programa de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA) 

 

 Conforme vimos no capítulo dois, com a reforma do Estado, nos anos 1990, há um 

reordenamento das políticas educacionais. A educação, ao contribuir para a produção do 

Capital Humano, passa a assumir um papel estratégico para o desenvolvimento da economia. 

Nesse contexto, o professor passa a ser considerado como um ator necessário para executar 

mudanças impostas pela racionalidade neoliberal. Uma dessas mudanças é a busca por uma 

educação de qualidade. O discurso da qualidade (neoliberal) na educação foi acompanhado da 

necessidade de atualizar (“neoliberalmente”) a formação de professores (MENDES; 

RODRIGUES, 2014; LIMA; MENDES, no prelo). Com o argumento de estimular novas 

estratégias de desenvolvimento e modernização do Ensino Superior no país foi lançado, em 

2006, o Programa de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA). 

 O PRODOCÊNCIA – uma iniciativa do MEC, SESU e do Departamento de 

Modernização e Programas da Educação Superior (DEPEM) – tinha como prioridade a 

odernização nos cursos de licenciaturas. Ampliar as ações voltadas à formação de professores, 

priorizando a formação inicial desenvolvida nos cursos de licenciaturas, e apoiar a 

implementação das novas Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores eram 

objetivos do programa. Somente as IFES puderam enviar propostas para o primeiro edital do 

programa, publicado em 2006 (nº 11MEC/SESU/DEPEM). As instituições interessadas 

poderiam elaborar propostas que objetivassem a solução de problemas identificados na 

formação de professores, em âmbito regional e/ou nacional. A aplicação de recursos 

financeiros, não reembolsáveis, disponibilizada foi no valor total de R$ 2.000.000,00. Os 

projetos aprovados tinham seis meses para desenvolver a proposta. 

 Em 2007, o valor previsto no edital nº 5 MEC/SESU/DEPEM foi de R$ 3.000.000,00. 

O aumento do valor disponibilizado foi acompanhado da habilitação das Instituições 

Estaduais de Educação Superior para concorrerem ao edital. Nesse sentido, R$ 2.500.000,00 

seriam para financiar projetos de IFES e R$ 500.000,00 contemplariam projetos de 

Instituições Estaduais de Educação Superior. O valor era de até R$ 80.000,00 por projeto, 

com a duração máxima de seis meses. Com o recurso disponibilizado, a CAPES pôde apoiar 

37 projetos no valor de R$ 80.000,00, cada; sendo 31 de IFES e 6 projetos de Instituições 

Estaduais (BRASIL, 2014b). 

Em 2008, foi divulgado o edital nº 8 CAPES/DEB, em parceria com a CAPES. No 

âmbito da CAPES, o PRODOCÊNCIA passou a fomentar não mais experiências de 
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modernização, mas inovação no âmbito das licenciaturas. Passou a incentivar não somente 

iniciativas de projetos de melhoria da formação inicial, mas formação continuada de docentes 

nas modalidades presencial e a distância, nas dependências das IES e dos polos de EAD. O 

total geral disponibilizado pelo edital foi de R$ 16.000.000,00. O apoio financeiro previsto 

por projeto era de até R$ 160.000,00. Assim, a expectativa era que no máximo fossem 

aprovados até 100 projetos. Para a aquisição de equipamento e/ou material permanente, 

poderia ser utilizado até 20% do valor total de recursos destinados ao projeto. 

Em comparação ao edital anterior, em 2008 houve uma duplicação do valor máximo 

destinado a cada projeto. Porém, nota-se a ampliação do prazo de execução dos projetos de 

seis para vinte e quatro meses. As instituições elegíveis foram: as IFES, incluídos os Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFET), com cursos de Licenciatura e as Instituições 

Estaduais de Educação Superior que não apresentavam pendência de prestação de contas com 

a CAPES ou com o MEC e que participavam do SINAES (BRASIL, 2008b). A partir de 

2008, os editais do programa passaram a ser lançados a cada dois anos. 

Em 2010, com o edital nº 28 CAPES, a CAPES responsabilizou-se financeiramente 

pelo programa, o qual ganhou novos direcionamentos. O programa passou a apoiar ações que 

não somente contribuíssem para a efetivação das novas Diretrizes Curriculares para a 

Formação de Professores e experimentassem alternativas metodológicas de ensino, mas 

também propiciassem a integração entre a educação superior e a educação básica (BRASIL, 

2010b). O prazo de execução para as propostas aprovadas foi mantido em 24 meses. 

O edital de 2010 propôs apoiar 60 projetos institucionais, com um valor máximo por 

projeto de R$ 130.000,00. Provavelmente, houve um aumento da concorrência no edital de 

2010, pois as instituições Municipais de Educação Superior também se tornaram instituições 

elegíveis, juntamente às Instituições Federais de Ensino Superior, incluídos os Institutos 

Federais que ofertassem licenciaturas e Instituições Estaduais. No histórico dos editais, em 

2010 o programa apresentou o maior número de projetos aprovados, sendo 73 ao todo 

(BRASIL, 2014b). 

Define-se como equipe responsável pelo programa “o conjunto de profissionais da 

educação vinculados ao projeto do PRODOCÊNCIA, sendo selecionados dentre esses um 

coordenador geral e um coordenador adjunto” (BRASIL, 2010b, p. 4). Ao menos um 

integrante da equipe precisa ter vínculo funcional com a área de licenciatura na instituição 

participante. O coordenador geral, além de manter contato direto com a CAPES, precisa 

responsabilizar-se: pelo desenvolvimento do projeto e por eventuais ajustes, pelo 
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acompanhamento e pela avaliação, além de ser responsável pelo envio de documentos e 

informações adicionais solicitadas. O coordenador adjunto ocupa-se da gestão dos recursos 

repassados pela CAPES. A Pró-Reitoria de Graduação da Instituição com projeto aprovado é 

responsável por apresentar declaração indicando o coordenador geral, coordenador adjunto e 

equipe geral do projeto (BRASIL, 2010b).  

A princípio, o PRODOCÊNCIA fomentava ações voltadas à formação inicial de 

professores. Porém, conforme Souza, J. (2011), embora o PRODOCÊNCIA cumpra a sua 

função de incentivo à docência, o discurso de atores envolvidos em um projeto financiado 

pelo programa evidenciou ações que ressaltaram mais a importância da pesquisa do que da 

docência. Até o edital de 2010 do programa não há nenhum objetivo específico referente à 

formação continuada. Em 2012 não foi lançado edital do PRODOCÊNCIA. No entanto, no 

relatório de gestão da DEB/CAPES, referente ao período de 2009 a 2012, afirma-se que a 

proposta do PRODOCÊNCIA é apoiar também a formação dos formadores de docentes 

(BRASIL, 2012a). Segundo a DEB/CAPES, a presença nos cursos de formação de docentes 

das tecnologias da informação e da comunicação e das linguagens delas decorrentes requer a 

formação desses profissionais. 

O relatório de gestão da DEB/CAPES (BRASIL, 2012a) apesar de indicar a intenção 

de apoiar a formação continuada dos docentes que atuam nas licenciaturas, define o programa 

como uma ação de formação inicial. Porém, a Portaria da CAPES n. 40, de 3 de abril de 2013, 

que regulamenta o PRODOCÊNCIA, passou a incluir o apoio do programa a propostas de 

desenvolvimento profissional e formação continuada dos professores das licenciaturas. 

Consequentemente, no edital de 2013 (nº 19/CAPES) do PRODOCÊNCIA, um dos objetivos 

específicos foi apoiar o desenvolvimento profissional e a formação continuada dos 

professores das licenciaturas, visando melhorar as estratégias didáticas dos cursos de 

licenciaturas. Entre os objetivos específicos ainda se incluem os de: promover experiências 

metodológicas e práticas docentes de caráter inovador; fomentar projetos pedagógicos que 

contemplem novas formas de gestão institucional e a renovação da estrutura acadêmica e 

curricular dos cursos de licenciatura e apoiar a efetivação de novas propostas curriculares para 

a formação de professores (BRASIL, 2013b). 

O PRODOCÊNCIA busca ainda efetivar a inovação nos cursos de licenciatura e no 

futuro campo de atuação dos licenciandos. Do mesmo modo, pretende “inserir no cotidiano da 

formação docente, toda a riqueza pedagógica que hoje se pode ter com o uso combinado e 

intencional de livros, laboratórios, computadores, tablets, smartphones, softwares, redes 
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sociais etc.” (BRASIL, 2014b, p. 14). Nota-se que, mesmo apoiando a formação dos 

formadores, o foco do programa continua sendo contribuir para elevar a qualidade dos cursos 

de licenciatura. Porém, no último relatório da DEB/CAPES (BRASIL, 2014b), o programa 

deixa de ser compreendido como uma ação voltada para a formação inicial e passa a ser 

contado como uma ação voltada para a formação continuada. 

Em dezembro de 2013, em parceria com a UNESCO, a CAPES publicou edital para 

contratação de um consultor que pudesse avaliar o PRODOCÊNCIA. De acordo com o 

relatório da DEB/CAPES (2009-2014), o consultor contratado pela UNESCO afirmou que o 

programa desenvolveu ações de formação inicial e continuada. Todavia, parece existir dúvida 

sobre a identidade desse programa. Além disso, o PRODOCÊNCIA apresenta objetivos 

semelhantes a outros dois programas de formação inicial da CAPES, o PIBID e o LIFE. 

Nessa direção, a DEB/CAPES pretende  

 
fazer um trabalho mais aproximado dos grupos do PRODOCÊNCIA, visando 
reforçar a identidade do programa, evitando uma distorção na filosofia do programa 
e confusões com outras ações como o PIBID, o PARFOR e o LIFE. O 
PRODOCÊNCIA deve ser o programa aglutinador das experiências, das boas 
práticas, dos conhecimentos gerados pelos demais programas apoiados pela Capes e 
outros de formação, com o propósito de buscar a excelência dos cursos de 
licenciatura (BRASIL, 2014b, p. 31). 
 

Essa intenção de fazer do PRODOCÊNCIA um programa que conceda maior 

visibilidade das boas práticas geradas por outras ações da CAPES – como o Observatório da 

Educação, o PIBID, o Sistema UAB, o Plano Nacional de Formação de Professores para a 

Educação Básica (PARFOR) – já estava prevista para a agenda de 2013 do programa 

(BRASIL, 2012a). Mas, ainda não se efetivou. Tampouco no relatório de gestão da 

DEB/CAPES (2009-2014), há detalhes sobre quais mudanças serão realizadas para conferir 

essa nova identidade ao programa. 

Em 2013, o edital do PRODOCÊNCIA estimou o apoio a 80 projetos institucionais, 

20 projetos a mais se comparado ao edital de 2010. Semelhante ao edital de 2010, cada 

projeto pode ser contemplado com “um valor máximo inicial de R$ 130.000,00 em recurso de 

custeio, e no máximo, 20% desse valor em recursos de capital” (BRASIL, 2013b, p. 4). 

Conforme o gráfico 1, somente o edital de 2010 excedeu as expectativas em relação à 

quantidade de projetos apoiados. 
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Gráfico 1: PRODOCÊNCIA: projetos aprovados por edital. 
Fonte: BRASIL, Relatório de Gestão 2009-2014 - (DEB, 2014). 

 

Em 2008, a previsão era apoiar até 100 projetos. Mesmo apoiando apenas 47, a 

expectativa foi alcançada, pois os editais do programa não estipulam um número mínimo de 

projetos a serem contemplados. Em 2010, a expectativa era apoiar 60 projetos. Foram 

aprovados 73, 13 a mais do que o previsto. Em 2013, o edital do PRODOCÊNCIA estimava 

apoio a 80 projetos, mas o número de aprovados baixou para 66, menos do que o esperado. 

Importa enfatizar que os editais do programa não preveem o pagamento “a qualquer 

título, a servidor da administração pública ou empregado de empresa pública ou de sociedade 

de economia mista, por serviços de consultoria ou assessoria, assim como a aplicação de 

recursos para pagamentos de taxa de administração” (BRASIL, 2013b, p. 5). Do mesmo 

modo, é vedado o pagamento de qualquer tipo de bolsa a estudantes com recurso do 

PRODOCÊNCIA. 

No primeiro e no segundo editais do programa (2006 e 2007), a avaliação prevista era 

a análise do relatório final de atividades e verificação in loco, por amostragem, às instituições 

(BRASIL, 2007b). Os projetos aprovados no âmbito do terceiro edital (BRASIL, 2008b) 

seriam acompanhados por intermédio de análise dos relatórios parcial e final de atividades. Já 

o quarto edital (BRASIL, 2010b) apresenta como avaliação a análise dos relatórios, visita in 

loco, o envio de pareceres, pela área técnica da DEB/CAPES, aos coordenadores gerais dos 

projetos. A avaliação também é prevista por meio de ambiente virtual preparado pela CAPES, 

reunião na sede da coordenação e a elaboração de um artigo científico para publicação no sítio 

do programa. 
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O último edital lançado (BRASIL, 2013b) não apresenta quais serão os critérios de 

avaliação e de acompanhamento das propostas aprovadas. O referido edital informa que as 

instituições que já participaram do PRODOCÊNCIA podem submeter novas propostas desde 

que estejam em dia com as entregas dos relatórios parciais e finais de atividades. Subentende-

se que a avaliação será por meio da análise de relatórios. Desse modo, as instituições são 

levadas a conduzir a si mesmas mediante a incerteza de quais mecanismos avaliativos poderão 

ser utilizados. Constantes dúvidas sobre quais julgamentos podem ou não estar em jogo 

significam que se deve estar preparado para toda e qualquer comparação. As Instituições e os 

sujeitos operam dentro de uma “desconcertante imensidão de dados, indicadores de 

performance, comparações e competições de tal modo que a satisfação da estabilidade é cada 

vez mais fugidia, os propósitos são contraditórios, as motivações são borradas e a autoestima 

é escorregadia” (BALL, 2010, p. 40). 

 A CAPES promoveu eventos para divulgar os resultados do programa. O I Seminário 

Nacional do PRODOCÊNCIA aconteceu nos dias 6 e 7 de outubro de 2011. O II Seminário 

Nacional aconteceria no segundo semestre de 2014. A CAPES afirma que o evento não 

ocorreu “em função da Copa do Mundo realizada no Brasil, das eleições e por questões 

orçamentárias” (BRASIL, 2014b), ficando, assim, para o ano seguinte. Uma das perspectivas 

do PRODOCÊNCIA para 2015, segundo o relatório da DEB/CAPES, é dar visibilidade aos 

resultados alcançados pelos projetos do PRODOCÊNCIA aprovados no Edital 2013 

(BRASIL, 2014b). Contudo, em 2015, o Seminário Nacional do programa também não 

ocorreu. 

Segundo o relatório de gestão do MEC, o PRODOCÊNCIA tem produzido impacto na 

formação de professores, pois se verificou a diminuição da evasão nos cursos de licenciatura, 

a articulação entre teoria e prática, a aproximação entre universidades e escolas públicas de 

educação básica, bem como uma formação mais contextualizada e empenhada com o alcance 

de resultados educacionais (BRASIL, 2010a). No âmbito da inovação na gestão das 

licenciaturas, a CAPES afirma que o programa contribui para revisões e mudanças nos 

projetos pedagógicos e currículos dos cursos e alterações na estrutura institucional dos 

departamentos, visando à melhoria da qualidade das licenciaturas (BRASIL, 2014b).  

 Na análise realizada pela DEB/CAPES em seu relatório de gestão (2009/2012), uma 

das contribuições do PRODOCÊNCIA para a inovação nas licenciaturas é a “criação de 

laboratórios e espaços extracurriculares de apoio ao desenvolvimento de programas, projetos 

e outros meios de desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem” (BRASIL, 2012a, 
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p. 127). Em relação aos produtos do programa, relata-se: o desenvolvimento de metodologias 

inovadoras para a educação básica; a produção de material didático para a educação superior, 

fundamental e média; a melhoria da infraestrutura das IES, do acervo das bibliotecas e dos 

equipamentos dos laboratórios também foi mencionada. Afirma-se que houve o 

desenvolvimento de metodologias inovadoras. Porém, não se apresenta uma definição sobre o 

que consideram como uma metodologia inovadora.  

É possível constatar que esses programas vão, cada vez mais, tentando aproximar as 

IES das escolas públicas, partindo do princípio de que tal aproximação é benéfica para a 

formação de professores. Como veremos a seguir, o PIBID, parece-nos, é o programa que 

obteve mais sucesso nesse processo de aproximação. 

 

5.2. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 

 

Como vimos no terceiro capítulo, um dos impasses na formação inicial é a falta de 

atratividade da carreira docente, que não tem atraído a juventude e muitas escolas têm sofrido 

com a falta de professores e com a desistência da profissão por parte daqueles que estão em 

exercício. Nesse cenário, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 

se apresenta como uma iniciativa do governo para valorizar as licenciaturas e elevar a 

qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores. Lançado em 2007, 

o PIBID tem como um dos princípios pedagógicos a “formação de professores atenta às 

múltiplas facetas do cotidiano da escola e à investigação e à pesquisa que levam à resolução 

de situações e à inovação na educação” (BRASIL, 2014b). 

Semelhante aos objetivos do PRODOCÊNCIA, o PIBID deseja fomentar experiências 

metodológicas e práticas docentes de caráter inovador. As instituições que desejam concorrer 

ao programa também são orientadas para, na elaboração das propostas, considerarem a 

tentativa de superação de problemas identificados no processo ensino-aprendizagem da 

Educação Básica. O desempenho da escola em avaliações nacionais, como Provinha Brasil, 

Prova Brasil, SAEB, ENEM também conta como requisito para a elaboração dos projetos. 

O PIBID, segundo o artigo 3º do Decreto 7.219, de 24 de junho de 2010, que o institui, 

apresenta os seguintes objetivos: 

 

II - contribuir para a valorização do magistério; III - elevar a qualidade da formação 
inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre 
educação superior e educação básica; IV - inserir os licenciandos no cotidiano de 
escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação 
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e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 
caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem; V - incentivar escolas públicas 
de educação básica, mobilizando seus professores como conformadores dos futuros 
docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o 
magistério; e VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 
licenciatura. 

 

Para a execução dos projetos institucionais selecionados, o PIBID oferece bolsas de 

iniciação à docência (para estudantes de licenciatura), de supervisão, de coordenador de área, 

de coordenação de gestão de processos educacionais e de coordenação institucional. O 

professor supervisor é o professor da rede pública de educação básica responsável pela 

supervisão dos bolsistas de iniciação à docência no âmbito de sua atuação. O coordenador de 

área de conhecimento precisa pertencer ao quadro efetivo da instituição proponente e ser, 

preferencialmente, docente de curso de licenciatura, tendo experiência mínima de três anos no 

magistério superior. Responsável pela articulação e diálogo com as escolas públicas onde os 

bolsistas das licenciaturas exercem suas atividades, o coordenador também é o responsável 

por selecionar os bolsistas de iniciação à docência e os professores supervisores. 

O coordenador de área de Gestão de Processos Educacionais, docente da instituição 

proponente, apoia o coordenador institucional no desenvolvimento do projeto. O coordenador 

institucional, indicado pelo Reitor da Universidade, é responsável perante a CAPES por 

acompanhar o planejamento, a organização e a execução das atividades previstas no projeto. 

São concedidas bolsas, com repasses mensais, assim distribuídas: R$ 400,00 para 

alunos bolsistas do PIBID; R$765,00 para supervisor; R$1.400,00 para coordenador de área 

também; R$1.400,00 para professor da IES que auxilia na gestão do projeto institucional; 

R$1.500,00 para professor da IES que coordena o projeto institucionalmente.  

O primeiro edital lançado (o único no PIBID com caráter de fluxo contínuo) visou ao 

fomento de iniciação à docência de estudantes das instituições federais de educação superior e 

de centros federais de educação tecnológica, que possuíam cursos de licenciatura com 

avaliação satisfatória no SINAES. Além de cursos de licenciatura, as instituições participantes 

necessitavam possuir convênio ou acordo de cooperação com as redes de educação básica 

pública dos municípios, dos estados ou do Distrito Federal. 

Na análise dos projetos submetidos ao edital de 2007 (CAPES/MEC/FNDE), 

priorizavam-se projetos voltados à formação de docentes para atuar no Ensino Médio, nas 

áreas com licenciaturas em Física, Química, Matemática e Biologia; para o Ensino Médio e 

para os anos finais do Ensino Fundamental foram escolhidas licenciaturas em Ciências e 
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Matemática. De forma complementar atenderiam as licenciaturas em Letras (Língua 

Portuguesa), Educação Musical e Artística e demais licenciaturas (BRASIL, 2007c). Em 

relação ao financiamento do PIBID, foi assegurado o limite máximo, por projeto, de R$ 

1.000.000,00 em 2007. No exercício de 2008, seria concedido o valor máximo geral de R$ 

39.000.000,00. 

Posteriormente, no segundo edital do programa (nº 2 CAPES/DEB), lançado em 2009, 

a possibilidade de participação foi ampliada às IPES federais e estaduais31. O valor global a 

ser aplicado no âmbito do PIBID 2009 era de até R$ 224.551.600,00 (duzentos e vinte e 

quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais). O edital priorizou o 

atendimento aos projetos voltados à formação de docentes para atuar nas seguintes áreas do 

conhecimento e níveis de ensino: para o Ensino Médio, as licenciaturas em Física, Química, 

Filosofia, Sociologia, Matemática, Biologia, Letras-Português, Pedagogia; licenciaturas com 

denominação especial que atendam a projetos interdisciplinares ou novas formas de 

organização do Ensino Médio. Para o Ensino Fundamental: licenciaturas em Pedagogia, 

Ciências, Matemática, Educação Artística e Musical e, de forma complementar, licenciaturas 

que atendam a projetos interdisciplinares ou novas formas de organização do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2009c). Os projetos aprovados tiveram como prazo 24 meses para 

execução das atividades propostas. 

As instituições públicas municipais de educação superior e centros universitários 

filantrópicos, confessionais e comunitários, sem fins econômicos constituíram-se as 

instituições elegíveis do edital de 2010 (nº 18 CAPES/DEB). Em relação à distribuição de 

recurso, o terceiro edital do programa indicou que o valor mínimo do projeto institucional 

deveria exceder o valor de R$ 100.000,00. Em 2010, a CAPES lançou o edital do PIBID 

Diversidade (Edital Conjunto nº 002/CAPES/SECAD-MEC, 2010), com o intuito de 

selecionar projetos institucionais para a concessão de bolsas de iniciação à docência para 

alunos matriculados nos cursos de Licenciatura para Educação do Campo e Licenciatura para 

a Educação Indígena, aprovados no âmbito dos programas PROCAMPO e PROLIND. O 

referido edital também prevê a concessão de bolsas para coordenadores e supervisores 

responsáveis institucionalmente pelo programa. Para isso, o financiamento do PIBID 

                                                           
31 Das Instituições Estaduais de Ensino Superior exige-se a contrapartida financeira de, no mínimo, 15% do 
orçamento do projeto. “O valor correspondente deverá ser depositado a crédito na conta específica aberta no 
Banco do Brasil, em nome da proponente (convenente) e vinculada ao objeto do projeto selecionado em edital” 
(BRASIL, 2009c, p. 4). 
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Diversidade observou o limite máximo de R$ 2.000.000,00 por projeto institucional 

(BRASIL, 2010c). 

O edital de 2011 (nº 1 CAPES) – com o propósito de conceder bolsas de iniciação à 

docência para alunos de cursos de licenciatura e para coordenadores e supervisores 

responsáveis institucionalmente pelo PIBID – estimou o valor global de até 

R$160.000.000,00, no entanto o financiamento não excederia R$2.000.000,00 por projeto. O 

repasse de verba de capital32 para IES ocorreria mediante disponibilidade orçamentária. O 

valor máximo da verba de custeio33, por subprojeto, a cada período de 12 meses, era de até R$ 

30.000,00. A base para o cálculo foi de R$ 750,00 por licenciando. 

O edital de 2012 (nº 11 CAPES) objetivou conceder cerca de 19.000 novas bolsas de 

iniciação à docência para alunos de cursos de licenciatura e para coordenadores e supervisores 

participantes do PIBID e o mesmo valor de recursos de custeio para despesas vinculadas ao 

projeto estabelecido no edital anterior. Em 2012, o prazo de vigência para as propostas 

aprovadas no edital do programa passou para um ano e as instituições participantes do PIBID 

com projetos aprovados pelos Editais da CAPES nº 02/2009, 18/2010 e 01/2011 podiam 

apresentar proposta de ampliação ou redução no número de subprojetos e/ou de bolsas do 

projeto vigente.  

Em 2013, as IES públicas e privadas, com e sem fins lucrativos, podiam submeter 

propostas ao edital do PIBID (nº 61 CAPES), porém os cursos de licenciatura envolvidos no 

projeto das IES com fins lucrativos precisavam conter alunos regularmente matriculados e 

ativos no Programa Universidade para Todos (PROUNI). O número de alunos precisava ser 

em quantidade mínima para a composição do subprojeto, formado por no mínimo cinco 

estudantes de licenciatura; um professor da licenciatura da IES, como coordenador de área, e 

um professor da educação básica, para a supervisão dos estudantes na escola.  

A concessão de bolsas de iniciação à docência a estudantes de licenciatura de IES 

privadas com fins lucrativos é limitada aos participantes do PROUNI (BRASIL, 2013). A 

estimativa do PIBID com o edital de 2013 era conceder 72.000 bolsas. Dessas bolsas, 10.000 
                                                           
32 Os itens de capital financiáveis são considerados pelo Regulamento do PIBID, como equipamentos e material 
permanente que, mesmo com o uso corrente, têm uma durabilidade superior a dois anos, como: materiais 
bibliográficos e equipamentos para áudio, vídeo e foto (BRASIL, 2013c). 
33 O programa financia itens de custeio como material de consumo (que inclui despesas com material didático, 
pedagógico, científico e tecnológico), diárias, passagens e despesas com locomoção. Todas as instituições 
públicas e privadas sem fins lucrativos recebem recurso de custeio para realizar as atividades previstas no projeto 
encaminhado à CAPES. As instituições privadas com fins lucrativos não recebem essa verba. Para participarem 
do programa elas entram com o valor de custeio como contrapartida. A base para calcular o valor do custeio é a 
mesma, independentemente da natureza jurídica da IES (BRASIL, 2014). 
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seriam destinadas a alunos de licenciatura do PROUNI e aos professores envolvidos na sua 

orientação e supervisão. Em relação à verba de custeio, as instituições públicas e privadas sem 

fins lucrativos receberiam recurso de custeio no valor máximo de até R$ 30.000,00. 

No âmbito do PIBID Diversidade, em 2013 a CAPES lançou edital (nº 66) para 

selecionar projetos institucionais que visassem ao aperfeiçoamento da formação inicial de 

professores para o exercício da docência nas escolas indígenas e do campo. Para o 

desenvolvimento dos projetos, a CAPES disponibilizaria 3.000 bolsas a alunos de cursos de 

licenciatura nas áreas Intercultural Indígena e Educação do Campo e a professores envolvidos 

na sua orientação e supervisão. O recurso de custeio para apoiar as atividades seria de até R$ 

4.000,00 por licenciando, por ano. O gráfico 2 mostra o quantitativo de concessões de bolsas 

aprovadas nos editais do PIBID de 2013. 

 

Gráfico 2: PIBID – Concessão de bolsas nos editais de 2013. 
Fonte: BRASIL, Relatório de Gestão 2009-2014 - (DEB, 2014). 
 
 
A expectativa de concessão de bolsas em 2013 foi superada. Segundo os dois editais 

do PIBID lançados em 2013, a meta era conceder 75 mil bolsas. O quantitativo de bolsas 

aprovadas nesse período foi mais de 90 mil bolsas. 

O PIBID é o segundo maior programa de bolsas da CAPES e envolve uma grande 

quantidade de bolsistas. A tabela 3 nos permite acompanhar a concessão de bolsas por edital e 

por ano. Até o momento foram lançados editais nos anos de 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 

2013. O primeiro edital do PIBID, lançado em 2007, concedeu 3.088 bolsas, que foram 

efetivadas completamente em 2009. O último edital do PIBID, lançado em 2013, concedeu no 

ano subsequente o maior número de bolsas registrado até o momento, totalizando 90.254 nos 

anos de funcionamento do programa. 
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 Em 2014, de acordo com a CAPES, por limitações orçamentárias não houve 

lançamento do edital do PIBID, o qual previa a concessão de 100.000 bolsas (BRASIL, 

2014). A expectativa era que esse edital fosse lançado em 2015, o que não aconteceu. No ano 

de 2014, também não houve o lançamento de editais de outros programas da CAPES, como 

Observatório da Educação (OBEDUC)34 e Novos Talentos35. 

Tabela 3: Concessão de bolsas por edital 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL, Relatório de Gestão 2009-2014 - (DEB, 2014). 
                                                           
34 O OBEDUC fomenta o desenvolvimento de estudos e pesquisas que tenham como ponto de partida a 
utilização dos dados existentes no INEP. Igualmente, estimula a formação de profissionais com pós-graduação 
stricto sensu em educação. 
35 O programa Novos Talentos visa à realização de atividades extracurriculares para alunos e professores das 
escolas da rede pública de educação básica com intuito de incentivar o ensino de ciências e demais componentes 
curriculares. 

Ano Bolsas 
Concedidas 

Iniciação à 
Docência 

Coordenador Supervisor Total 

2007 

Edital 2007 - As 
concessões 

iniciaram em 2009 
2.326 259 503 3.088 

Vigentes no ano 0 0 0 0 

2008 
Não foi lançado 

edital 
- - - - 

Vigentes no ano 0 0 0 0 

2009 
Edital 2009 8.882 557 1.167 10.606 

Vigentes no ano 11.208 816 1.670 13.694 

2010 
Edital 2010 2.441 165 414 3.020 

Vigentes no ano 13.649 981 2.084 16.714 

2011 
Edital 2011 10.526 1.039 1.727 13.292 

Vigentes no ano 24.175 2.020 3.811 30.006 

2012 

Edital 2012 
 18.221 1.241 2.941 22.403 

Vigentes no ano 
(Exceto 3.088, 
encerradas do 
Edital 2007) 

40.070 3.002 6.249 49.321 

2013 

 
Edital 2013. As 

concessões 
iniciaram em 2014 

 

72.845 5.692 11.717 90.254 

 
Vigentes no ano 

 
40.070 3.002 6.249 49.321 

2014 

 
Não foi lançado 

edital 
 

- - - - 

Vigentes no ano 
(Exceto 7 

concessões, 
relativas a um 

projeto não 
implementado) 

72.840 5.691 11.716 90.247 
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O Novo regulamento do PIBID, aprovado pela Portaria nº 96, de 18 de julho de 2013, 

enfatiza os aspectos pedagógicos do programa, destacando a importância dos aspectos 

relacionados à ampliação e ao aperfeiçoamento do uso da língua portuguesa constar nos 

projetos do PIBID. O documento trata também de questões operacionais do PIBID. Segundo a 

CAPES, a “coordenação-Geral de Programas de Valorização do Magistério, da DEB, orientou 

as instituições a encerrarem a vigência de todos os projetos dos editais 2009, 2010, 2011 e 

2012. A partir daí todas as IES submeteram suas propostas ao novo certame, em 2013” 

(BRASIL, 2014b). 

O número de bolsas vigentes em 2012 era 49.321, referentes aos editais 2009, 2010, 

2011 e 2012. Conforme afirmado anteriormente, todas as instituições com projetos aprovados 

e em andamento encerraram a vigência do projeto e submeteram ao edital de 2013. Desse 

modo, é preciso considerar que entre as 90.254 bolsas concedidas pelo edital, provavelmente, 

49.321 bolsas são referentes aos projetos que já estavam em andamento e foram levados a 

submeter uma nova proposta. 

Como já mencionamos, o PIBID contempla subprojetos voltados para a formação de 

professores para atuar em diferentes áreas da Educação Básica. O gráfico 3 permite situar as 

áreas que mais solicitaram a concessão de bolsas nos editais de 2013. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3: PIBID – Bolsas de Iniciação à Docência por área. 
Fonte: BRASIL, Relatório de Gestão 2009-2014 - (DEB, 2014). 

 

Conforme o gráfico acima, as áreas de Pedagogia, Matemática, Biologia são as que 

mais solicitaram bolsas e que mais possuem subprojetos. Vale lembrar que Matemática e 

Biologia foram áreas priorizadas pelo programa desde o lançamento do primeiro edital. A 

área de Pedagogia passou a ser prioritariamente considerada a partir do edital de 2009. Talvez 
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esses dados indiquem que o PIBID foi lançado como uma estratégia para manter nas 

licenciaturas os alunos que optaram pela docência nas áreas onde há déficits de professores na 

Educação Básica. 

A região Sudeste (SE) concentra o maior número de IES participantes do programa 

(114), o maior número de subprojetos (849) e o maior número de campi (243). Em relação aos 

bolsistas, o número é 25.381. A segunda região com mais campi do PIBID é a Nordeste (232). 

No entanto, essa é a região com o maior número de bolsistas (28.019), distribuídos entre os 

780 subprojetos desenvolvidos na região. O número de bolsistas por subprojeto na região 

Nordeste é maior do que na região Sudeste. O mapa a seguir permite a visualização da 

abrangência do programa: 

 
 

 
Figura 1: Distribuição dos Campi do PIBID 

 
O PIBID está presente em todas as regiões e estados do país (BRASIL, 2014). O 

estado de Minas Gerais possui o maior número de bolsistas do programa, são 10.381. Em 

segundo lugar, está o estado de São Paulo com 9.409 bolsistas. O estado do Rio Grande do 

Sul aparece em terceiro lugar com 7.427. 

Considerando-se que o PIBID não atende a todos os alunos das licenciaturas, para 

Jardilino (2014, p. 362) “o Programa aparece como um grão de área no oceano das 

dificuldades do setor educacional”. Apenas alguns alunos possuem acesso às bolsas ofertadas 

no âmbito do programa. O PIBID, segundo Freitas (2014), necessita superar definitivamente a 
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etapa de programa pontual e consolidar-se como política extensiva a todos os estudantes de 

licenciaturas e a todos os docentes das licenciaturas.  

O crescimento do PIBID tem sido acompanhado da produção de mecanismos 

avaliativos e manuais, instruções e alternativas para o trabalho interno e externo dos projetos. 

Além de manuais, foram preparadas videoconferências para orientar os coordenadores do 

PIBID na organização das propostas no primeiro semestre de 2014. Em 2013, o PIBID contou 

com o Sistema Integrado CAPES (SICAPES).  

A inscrição, a análise das propostas, a divulgação dos resultados – entre outros procedimentos 

– foram veiculados por meio do SICAPES. Para a CAPES, “o sistema permitiu que os 

gestores acompanhassem em tempo real toda participação das IES no Edital 2013 e na 

implementação das propostas aprovadas” (BRASIL, 2014b, p. 109). 

Assim como o PIBID, outros programas do governo têm utilizado de diversas 

tecnologias da informação e comunicação para acompanhar desde a inscrição de propostas até 

a efetivação dos projetos. Um dos argumentos para tal uso é uma maior transparência do setor 

público. No entanto, “tecnologias e cálculos que se apresentam como meios para tornar as 

organizações do setor público mais transparentes podem, na verdade, torná-las mais opacas, 

uma vez que artefatos representacionais são construídos com cada vez mais deliberação e 

sofisticação” (BALL, 2010, p. 45). No caso do PIBID, essas ferramentas representam um 

maior controle não somente do gasto público, mas do enquadramento das propostas ao 

certame do novo Regulamento do Programa, que se voltou para a institucionalização do 

programa nas IES. 

O PIBID é denominado Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, no 

entanto, talvez exista um equívoco conceitual na denominação do programa. Tinti (2012) 

observa que, se a iniciação a docência for considerada como uma das etapas do 

desenvolvimento profissional de um professor, o PIBID não pode ser considerado como um 

programa de Iniciação à Docência. Segundo o autor, os projetos de iniciação a docência 

buscam auxiliar o professor iniciante no ingresso da profissão. Os alunos bolsistas do PIBID 

não são licenciados para exercer a profissão. Assim, o programa é voltado para a 

aprendizagem da docência. Conforme Tinti (2012), para ser denominado “Programa de 

Iniciação a Docência”, o PIBID precisaria considerar como bolsistas os professores em seu 

efetivo início profissional. Contudo, é notável as potencialidades desse programa no que se 

refere às contribuições para a formação inicial de professores. 
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De acordo com o relatório de gestão da DEB/CAPES (BRASIL, 2014b) uma das 

principais contribuições do PIBID para as licenciaturas tem sido uma maior articulação teoria-

prática. Em relação às escolas participantes, a CAPES afirma que o PIBID está contribuindo 

para a reabertura e melhoria de espaços como laboratórios, salas de mídia e informática. A 

análise realizada pela CAPES dos relatos feitos pelos coordenadores de área indicou que o 

programa também colabora para a formação continuada ou atualização pedagógica dos 

docentes das IES. A análise dos relatos dos supervisores mostrou que o PIBID funciona como 

uma formação continuada dos professores da educação básica. Estudiosos, a exemplo de 

Paredes (2012), Jardilino (2014) e Oliveri (2014), dentre outros, têm afirmado o PIBID 

também como um espaço de formação continuada, principalmente, para os professores da 

Educação Básica que atuam como supervisores dos bolsistas das licenciaturas. 

Os relatos dos coordenadores institucionais, analisados pela CAPES, mostraram como 

contribuição do programa a modificação de formas tradicionais do estágio supervisionado. 

Cabe questionar se as modificações na organização do trabalho escolar possuem duração 

restrita ao período de desenvolvimento das atividades dos subprojetos do programa. 

O PIBID proporciona aos bolsistas desenvolverem atividades com escolas da 

Educação Básica. Entretanto, diferencia-se do estágio supervisionado por ser uma proposta 

extracurricular, com carga horária maior que a estabelecida pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE) para o estágio. Mesmo assim, o programa tem gerado algumas 

contrapartidas ou contradições. Ao participar do PIBID, desenvolvendo atividades como 

acompanhar e auxiliar o professor e até mesmo ministrar aulas, alguns alunos têm 

compreendido que não necessitam fazer o estágio (BARBOSA, 2013; JARDILINO, 2014). 

Ainda sobre o estágio, talvez, o PIBID tem gerado uma concorrência entre os bolsistas 

e os estagiários. Conforme Barbosa (2013), alguns alunos das licenciaturas sentem que, 

devido aos recursos financeiros envolvidos no PIBID, há uma melhor recepção por parte dos 

docentes das escolas com os bolsistas, enquanto nem sempre isso ocorre em relação aos 

estagiários. Além disso, os supervisores de bolsistas do PIBID (professores da educação 

básica), uma vez que já assumem responsabilidades com a formação dos participantes do 

programa, nem sempre aceitam estagiários. 

Para executar os projetos aprovados, o PIBID conta com o apoio de diferentes 

profissionais como coordenadores e supervisores. Na execução do projeto, a falta de 

articulação e de diálogo entre esses profissionais pode dificultar o trabalho dos alunos 
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bolsistas. O distanciamento entre atores de um mesmo projeto pode contribuir para que os 

alunos participantes se sintam confusos ao realizarem suas atividades (OLIVERI, 2014). 

A CAPES organizou alguns eventos para discutir o PIBID. O I Encontro Nacional do 

PIBID foi realizado em 2009 na Universidade Federal de Goiás (UFG). O II Encontro 

Nacional de Coordenadores Institucionais do PIBID aconteceu em 2011 na Universidade 

Federal de Maranhão (UFMA), em São Luís (MA), durante a realização do II Seminário 

Nacional do PIBID. Em 2013, fazendo parte do III Seminário Nacional do PIBID, realizou-se 

o III Encontro de Coordenadores Institucionais do PIBID na Universidade Federal do 

Triangulo Mineiro (UFTM), em Uberaba (MG). Durante esse evento, ficou decidida a criação 

de um Fórum de Coordenadores Institucionais do PIBID (FORPIBID). Formou-se uma 

Comissão de Estruturação do Fórum composta por um representante de cada região do país. 

Atualmente, o representante do Centro-Oeste é o professor Paulo Ricardo da Silva Rosa da 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). A Região Norte é representada pelo 

docente Zair Henrique Santos da Universidade Federal do Oeste do Pará. A professora da 

Universidade Federal da Bahia Alessandra Santos de Assis, presidente do Fórum, representa a 

região Nordeste. Já a região Sudeste é representada pela docente Sílvia Contaldo da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). A professora Gicele Cervi da 

Universidade Regional de Blumenau (FURB) representa a região Sul e é a vice-presidente do 

Fórum. A representação do PIBID – Diversidade ficou a cargo do professor Cristóvão 

Abrantes da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).  

O IV Encontro de Coordenadores do PIBID ocorreu em dezembro de 2014, em Natal 

(RN), simultaneamente ao V Encontro Nacional das Licenciaturas (ENALIC) e do IV 

Seminário Nacional do PIBID. Durante o encerramento desses eventos, foi lida publicamente 

uma carta, conhecida como Carta de Natal. O documento36 ressalta a importância do PIBID 

para a formação de professores e defende a manutenção e ampliação do programa. Como 

vimos, em 2014 e 2015 não houve lançamento de edital do programa, o que provocou uma 

mobilização em favor da continuidade do programa e do repasse de verba de custeio em 

atraso desde 2014. Em 24 de junho de 2015 a CAPES informou em seu site que garantiria o 

pagamento dos bolsistas do PIBID cadastrados no sistema. Desse modo, não era possível a 

inclusão de novos bolsistas em substituição aos que foram excluídos no SAC, o que poderia 

ocasionar a diminuição de bolsistas nos subprojetos e até a extinção dos mesmos. 

                                                           
36 Disponível em: < http://www.capes.gov.br>. Acesso em: 03 jan. 2016. 
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Segundo o Informe 02/201537 do FORPIBID, de 07 de julho de 2015, ao longo de 

menos de duas semanas o movimento de mobilização, realizado pelo diretório do Fórum em 

todas as regiões do país, coletou 26.610 assinaturas de bolsistas e 18.455 assinaturas de 

estudantes, professores da educação básica, pais, gestores de escolas e membros de 

comunidades atendidas pelo PIBID, contabilizando 45.065 assinaturas. Também em julho de 

2015, o FORPIBID se reuniu com o Secretário da Educação Superior do MEC e discutiu a 

necessidade de continuidade do PIBID e entregou um ofício dirigido ao então Ministro da 

Educação Renato Janine, que permaneceu no cargo durante cinco meses, de abril a setembro 

de 2015. Juntamente ao ofício foram entregues os 10 volumes encadernados contendo as 

45.065 assinaturas. 

O MEC e a CAPES acolheram reivindicações do FORPIBID e no mês de julho de 

2015 foi possível realizar no SAC a inclusão de novos bolsistas em substituição aos que 

forem excluídos a cada mês. Para se ajustar aos recursos disponíveis para o ano de 2015, a 

CAPES efetuou corte nas cotas de bolsas aprovadas no edital 061/2013, subtraindo vagas não 

utilizadas em cada subprojeto no mês de junho. No dia 23 de novembro de 2015, o 

FORPIBID participou de uma reunião na CAPES a convite da Diretoria de Educação Básica 

(DEB).  

A reunião, relatada no Informe nº09/201538 do FORPIBID, teve como objetivo 

apresentar o orçamento para o próximo ano. Segundo o documento, em 2016 haverá uma 

redução da ordem de 274 milhões (45%) de recursos destinados ao PIBID. Não há dúvidas de 

que os cortes de bolsas aumentarão. Uma das medidas adotadas é a exclusão de bolsistas com 

mais de 48 meses de participação no programa. Entre outras medidas, está em discussão o 

corte de bolsas de coordenadores, em especial os de gestão. Foi descartada a possibilidade de 

pagamento de recursos de custeio atrasados. Segundo o Informe nº 09/2015, a meta da 

CAPES é reduzir o Programa de 82.000 para 48.000 bolsas.  

Como vimos, o PIBID é hoje um dos principais programas da CAPES para a formação 

inicial de professores da Educação Básica e valorização do magistério, porém a continuidade 

do programa tem sido ameaçada pela falta de repasse de recursos de custeio e pelo corte de 

bolsas. Os projetos apoiados no âmbito do PIBID são desenvolvidos junto às escolas da 

Educação Básica. Nesse cenário de cortes financeiros, cabe indagar, entre outras coisas, como 

ficarão as relações estabelecidas entre as IES e as escolas participantes do programa?  

                                                           
37 Disponível em: <http://www.pucminas.br> Acesso em: 03 jan. 2016 
38 Disponível em: <http://www.pucminas.br> Acesso em: 03 jan. 2016. 
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Entre os anos de 2000 a 2012, o MEC promoveu oito programas voltados à formação 

inicial de professores. Em 2005, foram lançados três programas: PROINFANTIL, PRÓ-

LICENCIATURA, PROLIND. Em 2006 foram lançados o PROCAMPO e o 

PRODOCENCIA. Em 2007, foi divulgado o PIBID e em 2010 o PLI. Esses sete programas 

foram lançados durante o governo Lula (2003-2010). O LIFE, que analisaremos abaixo, foi 

lançado em 2012, no governo Dilma (2011 – atual). 

 

5.3. Programa Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores (LIFE) 

 

A governamentalidade neoliberal demanda um profissional que saiba transitar neste 

mundo de desafios e possibilidades decorrentes, sobretudo, do desenvolvimento acelerado da 

tecnologia e das novas lógicas cognitivas dele advindas. Nesse cenário de mudanças, a 

racionalidade neoliberal impõe às instituições formadoras a inserção de estratégias 

pedagógicas que garantam inovação na formação de docentes. Uma dessas estratégias é o 

desenvolvimento profissional na área de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

para o ensino. 

No segundo semestre de 2012, com o propósito de atender à necessidade de ampliar o 

acesso dos cursos de formação docente aos modernos recursos tecnológicos e de inovação 

educacional, a CAPES lançou o Programa Laboratórios Interdisciplinares de Formação de 

Educadores (LIFE). Promover o domínio e o uso das novas linguagens e tecnologias da 

informação e da comunicação nos cursos de formação de docentes, visando incentivar o 

desenvolvimento de metodologias voltadas para a inovação das práticas pedagógicas é um dos 

objetivos do programa. O LIFE “equivale ao Programa Pró-equipamentos, voltado para a pós-

graduação, e visa contribuir para melhorar a formação de docentes e elevar a capacidade de 

inovação e de criatividade nas licenciaturas” (BRASIL, 2014b). Semelhante ao 

PRODOCÊNCIA e ao PIBID, o LIFE é uma ação voltada para a inovação nos cursos de 

licenciaturas. 

A IPES que desejam participar do programa precisam ofertar, no mínimo, dois cursos 

de Licenciatura em diferentes disciplinas/áreas de formação docente para a Educação Básica e 

participar de pelo menos um dos seguintes programas de Educação Básica da Capes: 

PARFOR, PIBID, PRODOCÊNCIA, OBEDUC, Novos Talentos, Projetos Especiais e 

Licenciaturas e Mestrados Profissionais apoiados pela UAB. 
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Cada IPES elegíveis pode submeter apenas um projeto institucional à CAPES. Cada 

projeto poderá conter subprojetos, contemplando a criação e reestruturação de Laboratório 

Interdisciplinar. As IPES com projetos aprovados em 2012 receberam recursos de capital, 

exclusivamente, para a aquisição de bens para os laboratórios ou para a criação e/ou 

reestruturação desses espaços. O prazo para execução das propostas aprovadas foi de 24 

meses. 

São princípios pedagógicos do LIFE: 

 

a) Interdisciplinaridade como fundamento do processo de formação docente e do 
processo de ensino e aprendizagem; b) Necessidade de reconfiguração do trabalho 
docente a partir de um conceito de alfabetização digital que envolve: i. a capacidade 
de buscar e trabalhar com informações que estão distribuídas em inúmeros suportes 
(livros, revistas, internet, TV e outros); ii. o domínio no uso de mídias e suas 
linguagens; iii. a possibilidade de organizar ambientes de aprendizagem 
tecnologicamente motivadores; iv. a competência de produzir conhecimento e 
desenvolver metodologias e práticas de ensino e aprendizagem em diferentes mídias 
e linguagens; v. a capacidade de analisar criticamente as questões éticas decorrentes 
do uso da Internet; c) Oferta de formação docente baseada na pesquisa, no ensino e 
na extensão; d) Elevação da qualidade dos cursos de licenciatura (BRASIL, 2014b, 
p. 106).  

  

Com base nesses princípios, o LIFE pretende promover o domínio e o uso das novas 

linguagens e tecnologias da informação e da comunicação nos cursos de formação de 

docentes. O LIFE e o PRODOCÊNCIA apresentam objetivos semelhantes, sendo um deles 

introduzir inovações nos cursos de licenciaturas. Além disso, os dois programas pretendem 

servir como um espaço no qual possam ser compartilhadas as práticas exitosas de 

licenciaturas participantes de outros programas da CAPES. 

Em 2012, a CAPES repassou R$ 200.000,00 para cada IPES com projeto institucional 

aprovado. O valor máximo repassado a cada subprojeto de reestruturação de Laboratório 

Interdisciplinar foi de R$ 75.000,00. O LIFE permite o financiamento de até 02 

reestruturações de laboratórios por projeto institucional (BRASIL, 2012a). 

Em 2013, atendendo a uma demanda das IPES, além do capital, o LIFE, passou a 

viabilizar o funcionamento e a manutenção dos laboratórios por meio da concessão de 

recursos de custeio. De acordo com o edital de 2013, cada IPES pôde submeter um projeto no 

valor máximo de R$ 480.000,00. Desse valor, R$ 400.000,00 devem ser investidos em capital 

e R$ 80.000,00 em custeio. Como mencionado anteriormente, o prazo de execução dos 

projetos é de 24 meses e “será admitida a prorrogação por mais 12 meses somente se a IPES 

comprovar, no Sistema de Prestação de Contas da Capes, a execução de no mínimo 50% dos 

recursos repassados” (BRASIL, 2013e, p. 6). 
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Em 2014, por limitações orçamentárias da DEB, não foi lançado edital do LIFE. Com 

os dois editais lançados (2012 e 2013) o LIFE, em 2014, contabilizou 105 IPES participantes 

e 251 laboratórios. Conforme o gráfico 4, a região Nordeste é a que apresenta mais 

laboratórios (72) e a Sudeste apresenta o maior número (33) de IPES participantes. 

 

 Gráfico 4: LIFE: distribuição de IPES e laboratórios por região, total, 2014 
 Fonte: DEB/CAPES 
 

 A tabela abaixo contém o número de projetos aprovados por edital. Importa destacar 

que a Universidade Federal de Sergipe apresentou 3 laboratórios aprovados no Edital 

35/2012. No entanto, não efetivou o projeto e devolveu os recursos na sua integralidade 

(BRASIL, 2014b).  

 

Tabela 4. LIFE: Números dos Editais 35/2012 e 67/2013. 

 

    

 

 

 

 

 

Fonte: DEB/CAPES 

 

A cada doze meses de execução do projeto aprovado, a IPES deverá apresentar à 

CAPES um relatório parcial de atividades. A Portaria nº 104, de 13 de julho de 2012, dispõe 

sobre o LIFE e no Art. 7º informa que “os projetos do Programa de Apoio a Laboratórios 

LIFE 
Edital 

35/2012 
Edital 

67/2013 

Propostas recebidas 103 73 

Projetos aprovados 74 52 

Laboratórios aprovados 186 68 

13
31

8 20 33

105

34
72

27
52 66

251

N NE CO SE S Total

LIFE: distribuição de IPES e laboratórios por região, 
total

IPES Laboratórios
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Interdisciplinares de Formação de Educadores serão analisados, acompanhados e avaliados 

pela CAPES, inclusive com visitas in loco” (BRASIL, 2012d). Assim como nos demais 

programas, a análise de relatórios também constitui um mecanismo de acompanhamento e 

avaliação do LIFE. 

Segundo o relatório de gestão da DEB/CAPES (2009-2014), em 2014 foram realizadas 

visitas in loco para acompanhar os projetos aprovados no Edital nº 35/2012. Conforme a 

tabela 4, o mencionado edital aprovou 74 projetos, no entanto a CAPES conseguiu 

acompanhar apenas 8 IPES. A visita foi realizada na FURB em Blumenau/SC; na 

Universidade Estadual da Bahia, campus de Caetité/ BA; na UNIMONTES em Montes 

Claros/MG; na UNIFESP, campus de Guarulhos/SP; no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Farroupilha, campus de São Vicente do Sul/RS; na Universidade de 

Brasília/DF; a Universidade Estadual de Goiás, campus de Anápolis/GO e na Universidade 

Federal da Pará, Belém/PA. A CAPES afirma que o deslocamento a todas as IPES 

participantes do LIFE ficou limitado devido à Copa do Mundo e às eleições de 2014, porém 

todas as regiões do país tiveram pelo menos uma instituição que recebeu a visita in loco da 

CAPES.  

A DEB/CAPES (BRASIL, 2014b) realizou uma análise de relatórios dos 

coordenadores de projetos e subprojetos do programa do LIFE. Entre os aspectos relevantes 

do LIFE, a DEB afirma que, por meio do uso de diversos recursos de tecnologias, como 

internet, softwares educacionais, lousas digitais, mesas interativas, entre outros, foi possível 

desenvolver atividades acadêmicas envolvendo alunos e docentes de diferentes cursos. O 

LIFE também operou como uma ferramenta para promover a integração entre as instituições 

formadoras e as redes de ensino. 

Segundo a CAPES (2014b) “70% dos laboratórios abrigaram atividades de formação 

de professores em serviço” (BRASIL, 2014b, p. 112). No entanto, o número de professores 

em serviço atendidos pelo LIFE é ínfimo diante da quantidade de professores que necessitam 

de formação continuada. Segundo dados do relatório Education at a Glance: Panorama da 

Educação, de 2015, “uma proporção significativa dos professores brasileiros do ensino 

fundamental afirmam ter alta necessidade de desenvolvimento profissional na área de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para o ensino” (BRASIL, 2015, p.11). 

Sobre os usuários dos laboratórios do programa, a maioria é bolsista do PIBID. O espaço 

também é utilizado por integrantes do PARFOR, Novos Talentos, PRODOCÊNCIA, 

OBEDUC, Mestrados Profissionais, UAB, PET.  
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No edital nº 67/2013 da CAPES, item “documentos”, consta que, para concorrerem ao 

LIFE, as instituições elegíveis precisam apresentar “declaração emitida pelo dirigente máximo 

de que a IPES possui o(s) espaço(s) para a implantação do(s) laboratório(s)” (BRASIL, 

2013e, p. 2). “90% dos coordenadores de projeto/subprojeto relataram que tiveram 

dificuldades com a implementação dos laboratórios devido a problemas relacionados à falta 

de espaço físico adequado e à ausência de apoio institucional” (BRASIL, 2014b, p. 113), 

porém a disponibilização de espaço é um dos aspectos que se apresentam como contrapartidas 

das instituições participantes. A visita in loco realizada pela CAPES em 2014 também 

corroborou com o relato da grande parte dos coordenadores sobre as dificuldades em relação 

ao espaço físico.  

A CAPES observou laboratórios funcionando em locais provisórios e pouco 

adequados para o projeto. Há equipamentos alocados em laboratórios vinculados a cursos de 

bacharelado e que abrigam pouca atividade para atender aos objetivos do Programa (BRASIL, 

2014). No entanto, essa mudança de propósito não ocorre apenas no LIFE, mas em outros 

programas, como PROINFANTIL, PRODOCENCIA e PIBID. Isso evidencia que as políticas 

não são implementadas, isto é, não passam por um processo linear no qual elas se 

movimentam em direção à prática de modo direto (MAINARDES; MARCONDES, 2009). O 

funcionamento de uma política é investido de valores locais e pessoais. Apesar de haver 

determinações sobre como cada programa deve funcionar e qual tipo de profissional deseja-se 

produzir, podem ocorrer tensionamentos entre os envolvidos nos processos formativos, 

provocando movimentos outros, que não os esperados pelos documentos que regem os 

programas. 

A CAPES não apresenta no relatório de gestão (BRASIL, 2014b) uma definição para o 

conceito de inovação utilizado nos programas de formação de professores da Educação 

Básica. O termo inovação geralmente é utilizado para designar “novas tecnologias e/ou 

produtos que, em sua maioria, estão relacionados ao âmbito mercadológico das empresas” 

(MATOS, 2010, p. 66). Nesse sentido, o argumento de inovação na formação de professores 

emerge como uma estratégia da racionalidade neoliberal para sintonizar a educação e a 

formação de professores às demandas do mercado. 

 A governamentalidade neoliberal cria e nos aprisiona em uma “realidade” que acaba 

por tornar quase impossível pensar e nominar outra “realidade” (SILVA, 2010, p. 14). 

Concorrer a editais parece algo natural, talvez, inquestionável. No âmbito da formação de 

docentes, os editais têm sido uma estratégia neoliberal para investir pontualmente e promover 
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a competitividade entre não somente as instituições de Ensino Superior, mas entre os 

indivíduos. Dentro dessa economia da educação, conforme Ball (2010), os interesses 

materiais e pessoais se entrelaçam na competição por recursos e estima. Nesse jogo, as ideias 

se convertem em mercadorias que podem ser compradas ou vendidas. Segundo Ball, não 

apenas a educação se tornou em uma mercadoria, mas as próprias políticas fazem parte de um 

mercado global (ROSA, 2013). 

 Os programas federais de formação inicial obedecem à lógica da governamentalidade 

neoliberal de produção e regulação da liberdade. Especialmente nos editais, é possível notar 

um espaço de ação para as instituições interessadas em participar, no entanto essa liberdade é 

gerenciada, não podendo interferir nos objetivos almejados pelo Estado. O Estado dispõe o 

recurso financeiro, define as instituições elegíveis, o prazo de execução do projeto. As 

instituições podem elaborar suas propostas, submetê-las e, se aprovadas, precisará governar 

bem a si mesmas, aos seus docentes e aos alunos, pois serão chamadas a prestar contas ao 

Estado e à sociedade sobre os resultados do investimento realizado. Nessa arena 

mercadológica, o que temos hoje é um Estado produtor e regulador de mercados (ROSA, 

2013). 

A racionalidade neoliberal tem produzido não somente mudanças econômicas 

concretas, mas mudanças no interior das subjetividades. Um dos principais impactos dessas 

mudanças é, de acordo com Ball, o de mudar o que significa ser um professor (ROSA, 2013). 

Desse modo, o neoliberalismo busca estar presente não somente nas políticas, mas no modo 

de pensar dos indivíduos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para problematizar o funcionamento dos programas federais de formação inicial 

enquanto constituintes de políticas públicas, nos propomos a compreendê-los a partir da noção 

de governamentalidade. Ao discutirmos o contexto de emergência do neologismo 

governamentalidade tentamos mostrar que a noção foi elaborada inicialmente para estudar o 

processo pelo qual, na Europa Ocidental, o Estado de Justiça e o Estado Administrativo foram 

se tornando pouco a pouco um Estado de governo. Nesse Estado governamentalizado, há uma 

mudança no olhar governamental. A atenção passa a estar não somente nos problemas do 

território, na administração de recursos, mas, sobretudo, nos problemas da população, na 

administração do poder sobre a vida. Essa forma bem específica de governo, que utiliza 

formas descentralizadas e difusas de poder, exercida por instituições e pelos próprios sujeitos, 

Foucault chamou de governamentalidade. Para além da análise do Estado, buscamos mostrar 

que governamentalidade diz respeito às estratégias para governar os outros e a si mesmo. 

Na articulação entre a noção de governamentalidade, as discussões sobre políticas 

educacionais e os estudos sobre formação de professores, procuramos compreender os 

programas como práticas de governo (conduta da conduta) perpassadas e sustentadas por uma 

racionalidade política. Procuramos analisar os programas não como bons ou ruins, mas 

enquanto constituintes de políticas públicas. No sentido clássico, esses programas são 

constituintes de políticas de governo, mas, no sentido foucaultiano, eles têm funcionado como 

políticas de Estado. Consideramos que “o Estado nada mais é que uma peripécia do governo, 

e não o governo que é um instrumento do Estado. Ou, em todo caso, o Estado é uma peripécia 

da mentalidade de governo” (FOUCAULT, 2008b, p. 331). Desse modo, não são as questões 

burocráticas que fazem uma política ser de Estado. Esse entendimento dependerá mais da 

racionalidade de governo que o perpassa e o sustenta. Compreendemos que o neoliberalismo 

em educação pode ser compreendido muito mais como uma racionalidade política de 

regulação do Estado do que como uma racionalidade política educacional de governo 

(HIPOLYTO, 2010). 

Interessou-nos compreender a racionalidade de governo a perpassar e sustentar os 

programas. Do mesmo modo, buscamos analisar quais os procedimentos empregados e quais 

os efeitos produzidos por essa racionalidade. Nesse sentido, notamos a racionalidade 

neoliberal a operar na constituição das subjetividades docentes. Os programas foram 

organizados em dois grupos: programas que ofertam cursos de formação de professores 
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(PROINFANTIL, PRÓ-LICENCIATURA, PROCAMPO, PROLIND e PLI) e programas que 

buscam aperfeiçoar a formação de professores nas licenciaturas (PRODOCÊNCIA, PIBID e 

LIFE). 

Argumentamos que o investimento que se pretende para a formação específica de 

professores por meio do PROLIND e do PROCAMPO parece não garantir a continuidade dos 

cursos de Licenciaturas específicos para a formação de professores indígenas e do campo. As 

ações formativas desenvolvidas no âmbito desses programas acabam sendo restritas às 

limitações impostas pelo financiamento por meio de editais. A concessão de recursos 

impostas no edital pode estar servindo como uma estratégia para agir pontualmente e em curto 

prazo. A racionalidade neoliberal incentiva às instituições com cursos em desenvolvimento a 

buscarem responder de forma eficiente à ausência de recursos financeiros. As instituições são 

conduzidas a buscarem parcerias para a manutenção das ações de formação.  

 No âmbito do PRÓ-LICENCIATURA, o governo privilegia a educação a distância 

(EAD) para ofertar a formação inicial. Contudo, precisamos lembrar que o governo não 

assumiu de fato uma política para EAD; a estratégia adotada foi implementar ou apoiar 

projetos, principalmente, por meio do Sistema da UAB (GATI, BARETTO, 2009). As IES 

são chamadas a participarem da execução dos cursos oferecidos pelo programa, porém nos 

parece que há uma descentralização de responsabilidade e centralização das decisões no 

MEC. Além disso, procuramos mostrar que no PRÓ-LICENCIATURA a racionalidade 

neoliberal busca produzir sujeitos que governem bem a si mesmos e aos outros. Na análise do 

Guia Geral do programa ressaltamos, em prol de uma suposta eficiência e eficácia do trabalho 

docente, que o controle nesse programa pretende ser tanto interno (nas atividades do próprio 

curso) quanto externo (na prática do professor cursista). O PRÓ-LICENCIATURA opera 

como uma tentativa de produzir um docente que consiga maximizar o seu próprio 

desempenho. 

 O PROINFANTIL foi lançado para oferecer formação a docentes que atuavam na 

Educação Infantil sem a formação mínima exigida pela LDB. Todavia, em municípios 

participantes do programa, ainda são contratados profissionais sem a devida formação para o 

exercício da docência na Educação Infantil. Nesse cenário, o PROINFANTIL pode estar 

operando como uma estratégia para formar os professores que ainda hoje estão sendo 

contratados sem a formação adequada. Argumentamos que o PROINFANTIL pretende 

resgatar a autoestima do professor cursista, mais também, parece funcionar como uma 

estratégia neoliberal de (con)formação de professores em Nível Médio. 
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Entre os oito programas analisados, quatro (PLI, PRODOCÊNCIA, PIBID e LIFE) 

funcionam no âmbito da CAPES. No PLI a busca por internacionalização da formação inicial 

de professores atende a um requisito neoliberal por espaços de visibilidade e legitimidade no 

mundo global. No entanto, a possibilidade de melhor se qualificar para o mercado de trabalho 

por meio do intercâmbio de conhecimento em cursos de licenciaturas atende à uma pequena 

parcela de alunos. Provavelmente, são poucos os alunos que se encontram linguisticamente 

preparados para as exigências do programa, uma vez que o estudo de língua estrangeira é algo 

historicamente negligenciado nas políticas educacionais brasileiras. Notamos o PLI também 

como uma tentativa de inovar a formação de professores, buscando implantar aqui o que tem 

dado certo em outros países. Não por acaso, o PLI tem ofertado vagas em cursos de 

Licenciatura em países como Portugal e França, países da OCDE. 

O PRODOCÊNCIA, o PIBID e o LIFE compartilham do argumento de produzir 

inovação na formação de professores. Vimos que a inovação na formação de professores é um 

dos procedimentos da racionalidade neoliberal para sintonizar a formação inicial de 

professores e a educação básica às demandas dos mercados. O PRODOCÊNCIA e o LIFE se 

confundem, principalmente, porque ambos pretendem ser um espaço, tecnologicamente 

preparado, para o compartilhamento de práticas desenvolvidas por outros programas e 

consideradas como bem-sucedidas. Ainda que tais programas possam impactar positivamente 

na formação de professores, constituem-se em ações pontuais e atende a uma pequena parcela 

de alunos das licenciaturas. 

Os programas que têm como objetivo fomentar a inovação pretende operar mudanças 

concretas nas instituições, como a aquisição de equipamentos, ao mesmo tempo em que visam 

produzir mudanças no interior das subjetividades, por meio do desenvolvimento profissional 

na área de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para o ensino. Contudo, para 

além de mobilizar os professores da Educação Básica como conformadores dos futuros 

docentes e fomentar o desenvolvimento profissional no uso de tecnologias, acreditamos que a 

inovação educacional passa pelo investimento na formação oferecida desde a Educação 

Básica à Educação Superior. 

A análise de relatórios é um procedimento avaliativo previsto no acompanhamento de 

todos programas analisados. Em alguns, como é o caso do PLI, a CAPES passou a exigir um 

maior número de relatórios. No início do programa, em 2010, exigiam-se a elaboração de 

relatório parcial anual e relatório final. Mas, a partir de 2013, o coordenador responsável pelo 

projeto precisa enviar um relatório parcial semestral e relatório final.  
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 Os relatórios focam atividades em torno de um conjunto de prioridades acordadas e 

definidas pelo MEC e pela CAPES. Às IES são apresentadas maneiras de dizer quem são e de 

representarem a si mesmas, ou seja, são conduzidas a fabricarem a si mesmas, principalmente, 

por meio de modelos de relatórios que priorizam os produtos gerados pelos programas. Cada 

vez mais, nessa cultura do desempenho, exige-se das Instituições de Ensino Superior a 

construção de uma variedade de descrições textuais de si mesmas sob a forma de relatórios. 

Sem dúvida, o relatório – como uma ferramenta que pode representar o padrão do esforço 

compartilhado – provavelmente desloca ou subsome diferenças, desacordos e divergências de 

valor (BALL, 2010). A fabricação de si, por meio de relatórios, parece funcionar como uma 

estratégia de gerenciamento e promoção de imagem. 

  A CAPES também é levada a produzir uma imagem de si mesma, por meio do 

relatório de gestão. O relatório da DEB/CAPES tem funcionado como um mecanismo de 

visibilidade das ações da Diretoria e das IES. Nesse relatório, há divulgação não somente do 

nome das instituições que participam dos programas, mas também daquelas que foram 

selecionadas e desistiram de realizar a proposta. Deixar de participar de um programa pode 

significar um peso político e financeiro para as instituições que não aceitam incluí-los em suas 

agendas. 

Vimos que a governamentalidade neoliberal também busca operar mediante a 

incerteza e a instabilidade “de ser julgado de diferentes maneiras, por diferentes meios, por 

meio de diferentes agentes” (BALL, 2010, p. 39). Como vimos, as instituições precisam 

sempre governar bem a si mesmas, já que a qualquer momento podem ser convocadas a 

prestar contas ao Estado por meio de outros mecanismos avaliativos, além do relatório. A 

incerteza nos leva a questionar se estamos fazendo o suficiente; se estamos fazendo a coisa 

certa, se o nosso desempenho será satisfatório (BALL, 2010).  

Por um lado, a governamentalidade apresenta os mecanismos avaliativos como 

inevitáveis para uma maior eficiência e eficácia dos programas. Por outro, apesar dos sistemas 

de visibilidade dos resultados, parece-nos complicado poder afirmar que esse controle do 

trabalho de todos e de cada um realmente se efetive. Há um campo de possibilidades, no qual, 

apesar das prescrições, cada sujeito vai atuar conforme seus interesses, que não se referem 

apenas à questão profissional. Interesses que são decorrentes de seus modos de fazer, de suas 

maneiras de constituir-se como sujeito de um determinado tipo e também de ser constituído 

pelos mecanismos de governo dos outros e de Estado. Tudo isso faz com que o sujeito aceite 

ser governado de determinadas maneiras e se mostre resistente a outras.  
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A quantidade de programas lançados na última década de 2000 mostra que os 

programas têm funcionado como os principais responsáveis pela produção das subjetividades 

docentes contemporâneas. Em outras palavras, esses programas têm funcionado como uma 

maquinaria de uma governamentalidade neoliberal. Estamos diante de uma 

governamentalidade contemporânea que busca “utilizar mais táticas do que leis, ou utilizar ao 

máximo as leis como táticas. Fazer, por vários meios, que determinados fins sejam atingidos” 

(FOUCAULT, 1992, p. 284). A racionalidade presente nos programas analisados pretende 

produzir sujeitos que se sintam livres, empreendedores do seu próprio capital, capazes de 

responder de forma eficiente aos imprevistos da vida e, principalmente, às incertezas do 

mercado de trabalho. Nesse campo de possibilidades, vale questionar como os sujeitos 

participantes dos programas estão construindo modos de ser e agir enquanto professores da 

Educação Básica? 

Ao investigar os programas federais para a formação inicial é possível notar que o 

modo neoliberal de regulação do Estado permite e legitima a educação e a formação de 

professores como mercadoria ao mesmo tempo em que as IES são convocadas a tornar seus 

produtos acadêmicos e a si mesmos uma mercadoria (BALL, 2010). Aparentemente, existe 

liberdade para os municípios e as instituições escolherem se desejam participar ou não dos 

programas do governo. No entanto, essas escolhas estão atreladas a recursos financeiros e 

também à valorização das instituições e de seus profissionais. Aderir ou não a um programa 

parece ser uma decisão menos livre do que pensamos. Desse modo, questionamos quais são 

os perigos de não participar desses programas? 

O neoliberalismo se faz presente nas políticas públicas para a área da educação e tem 

repercutido nos programas de formação de professores. O neoliberalismo não é uma técnica, 

não é opção de um governo. Talvez, por isso, perpasse e sustente programas de diferentes 

governos de variados partidos. Essa racionalidade governamental “não se apresenta tanto 

como uma alternativa política, mas digamos que é uma espécie de reivindicação global, 

multiforme, ambígua, com ancoragem à direita e à esquerda” (FOUCAULT, 2008a, p. 301). 

O neoliberalismo se apresenta como uma maneira de ser e de pensar, como uma 

governamentalidade contemporânea. Nesse sentido, talvez, não temos a escolha de aceitá-lo 

ou não, mas de negociar do melhor modo possível a nossa participação nesse jogo. 
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Documentos referentes ao PROINFANTIL.

Programa de Formação Inicial Para Professores em Exercício na Educação Infantil – 
PROINFANTIL 

 Documento Ano Descrição 
 

Resolução/CD/FNDE 
nº 39 01/12/2006 

Estabelece orientações e diretrizes para a 
concessão de bolsas de estudo no âmbito do 
PROINFANTIL. 

Resolução/CD/FNDE 
nº 5 

31/01/2008 Altera a Resolução CD/FNDE nº 39/2006. 

Resolução/CD/FNDE 
nº 34 

 
30/06/2009 

Estabelece orientações e diretrizes para a 
concessão e o pagamento de bolsas de estudo e 
pesquisa no âmbito do PROINFANTIL a partir de 
2009. 

Resolução/CD/FNDE 
nº 29 

05/10/2010 

Estabelece os critérios e os procedimentos para a 
participação das Instituições Federais de Ensino 
Superior - IFES na implementação do 
PROINFANTIL, da SEED do MEC. 

 
Guia Geral 

 
2005 

 
Material destinado aos Professores que 
ingressaram no PROINFANTIL. 

 
Diretrizes Gerais 

 
2005 

 
Apresenta as diretrizes gerais do PROINFANTIL. 
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Documentos referentes ao PRÓ-LICENCIATURA. 

 

Programa de Formação Inicial para Professores dos Ensinos Fundamental e Médio – 
PRÓ-LICENCIATURA 

Resoluções 

Documento Ano Descrição  
 

Resolução FNDE/ CD 
nº 49 

 
29/12/2006 

Diretrizes para concessão de bolsas de estudos 
pelo PRÓ - LICENCIATURA. 

 

Resolução FNDE/ CD 
nº 35 

 
 

21/07/2008 

Coloca orientações e diretrizes para apoio 
financeiro para execução de projetos de cursos de 

licenciatura a distância, no âmbito do PRÓ – 
LICENCIATURA fase I. 

Resolução FNDE/CD 
nº 25 

11/05/2009 Altera a Resolução/FNDE/CD nº 35 de 22 de 
julho de 2008.  

Documento Ano Descrição  
 

Chamada Pública 
MEC/SEED nº 01 

2004 Seleção de propostas para apoio financeiro à 
Educação Superior a distância. 

Programa de 
Formação Inicial para 
Professores em 
Exercício no Ensino 
Fundamental e no 
Ensino Médio: 
propostas conceituais 
e metodológicas.  

 
2005  

Oferece informações sobre o programa às 
instituições de ensino superior interessadas em 
oferecer cursos de licenciatura a distância em 
parceria com o governo federal. 
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Documentos referentes ao PRODOCÊNCIA.

 

 
Programa de Consolidação das Licenciaturas – PRODOCÊNCIA 

 
 

Portarias 
 

Documento Ano  Descrição  
 
Portaria nº 119 

 
09/06/2010 

 
Dispõe sobre o PRODOCÊNCIA. 

 
Portaria nº 40 

 
30/04/2013 

Dispõe sobre o Regulamento do 
PRODOCÊNCIA. 

 
Editais 

 
 Documento Ano Público Alvo 

 
 
Edital nº 11 

 
2006 

Convoca Instituições Federais de Ensino Superior 
(IFES), a apresentarem projetos de melhoria do 
ensino nos cursos de licenciatura.  

 
Edital nº 05 

 
2007 

Convoca as Instituições Federais e Estaduais de 
Ensino Superior, a apresentarem propostas de 
apoio a projetos de melhoria do ensino e da 
qualidade na formação inicial de professores, nos 
cursos de licenciatura.  

 
Edital nº 02 

 
2008 

A CAPES convoca as Instituições Federais e 
Estaduais de Ensino Superior, a apresentarem 
propostas de apoio a projetos de melhoria do 
ensino e da qualidade na formação inicial de 
professores, nos cursos de licenciatura.  

 
Edital nº 28 

 
2010 

A CAPES convida as Instituições Federais de 
Ensino Superior, incluídos os Institutos Federais 
que possuam licenciaturas, e Instituições 
Estaduais e Municipais de Educação Superior que 
tenham licenciaturas autorizadas a submeterem 
propostas de projetos.  

 
Edital nº 19 

 
2013 

A chamada é para IPES que possuam 
cursos de licenciaturas autorizados e em 
funcionamento. 
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Programa Institucional de Bolsa de Incentivo à Docência – PIBID 
 

Decretos  
 

Documento  Ano Descrição  
 
Decreto nº 7.219 

 
24/07/2010 

 
Dispõe sobre o PIBID. 
Portarias  

 
Documento Ano  Descrição  

Portaria nº 38 13/12/2007 Dispõe sobre o PIBID. 
 
Portaria nº 122 

 
16/09/2009 

 
Dispõe sobre o PIBID no âmbito da CAPES. 

Portaria nº 16 23/12/2009 Dispõe sobre o PIBID. 
 
Portaria nº 72 

 
09/04/2010 

Estende o PIBID às instituições públicas 
municipais e às instituições comunitárias, 
confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos. 

Portaria nº 260 30/12/ 2010 Aprova as normas do PIBID. 
Portaria nº 96 18/07/2013 Aprova as normas do PIBID. 

Resoluções 
 

 Documento Ano Descrição 
 

Resolução/CD/FNDE 
nº 22 

24/04/2009 Delega competência à CAPES para a concessão 
de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes 
do PIBID. 

 
Editais 

 
 Documento Ano Público alvo 

Edital 
MEC/CAPES/FNDE 
nº 01 

2007 Instituições federais de ensino superior. 

Edital CAPES nº 02 2009 Instituições federais e estaduais de ensino 
superior. 

Edital CAPES nº 18 2010 Instituições públicas municipais e comunitárias, 
confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos. 

Edital Conjunto 
CAPES/Secad nº 2 
(PIBID – Diversidade) 
 

2010 Instituições que trabalham nos programas de 
formação de professores PROLIND e 
PROCAMPO. 

Edital CAPES nº1 2011 Instituições públicas em geral (IPES). 

Edital CAPES nº 11 2012 Instituições de Ensino Superior que já possuem o 
PIBID e desejam sua ampliação e para IES novas 
que queiram implementar o PIBID em sua 

Documentos referentes ao PIBID 
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instituição. 
Programa Institucional de Bolsa de Incentivo à Docência – PIBID 

 
Documento Ano Público alvo 
Edital CAPES nº61 2013 IES públicas e privadas, com e sem fins 

lucrativos. 
Edital CAPES nº 66 
(PIBID – Diversidade) 

2013 IES públicas e privadas sem fins lucrativos que 
possuam curso de licenciatura autorizado, na 
forma da lei, e em atividade, nas seguintes áreas 
de Educação do Campo e Intercultural Indígena. 
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Documentos referentes ao PROLIND

 

 
Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas - PROLIND  

 
 

Editais 
 

 Documento Ano Descrição 
 

 
 
Edital nº 05 

 
 
2005 

As IES públicas federais e não federais são 
chamadas a apresentarem propostas de projetos de 
Cursos de Licenciaturas específicas para formação 
de professores indígenas e de Permanência de 
alunos indígenas, 

 
Edital nº 03 

 
2008 

As IES públicas federais e estaduais para 
apresentarem propostas de projetos de Cursos de 
Licenciaturas específicas para formação de 
professores para o exercício da docência aos 
indígenas. 

 
Edital nº 08 
 

 
2009 
 

As IES públicas federais e estaduais são 
convocadas para apresentarem propostas de 
projetos de Cursos de Licenciaturas Específicas 
para formação de professores indígenas. 

 
 
Edital nº 02 

 
 
2013 

IES públicas federais e estaduais são chamadas 
para apresentarem propostas de projetos de Cursos 
de Licenciaturas e de Pedagogia Interculturais 
específicos para formação de professores 
indígenas. 
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Documentos referentes ao PROCAMPO. 
 

 
 

Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo  
PROCAMPO 

Editais  

Documento Ano Descrição  

Edital nº 2 2008 

Convoca as IES públicas para apresentarem 
projetos de Cursos de Licenciatura em Educação 
do Campo para a formação de professores da 
educação básica nas escolas situadas nas áreas 
rurais. 

 
 

Edital nº 09 

 
 

2009 

Convida as IES públicas para apresentarem 
projetos de Cursos de Licenciatura em Educação 
do Campo para a formação de professores da 
educação básica nas escolas situadas nas áreas 
rurais. 

Edital nº 08 2012 

Convoca as Instituições Federais de Ensino 
Superior para apresentarem propostas de criação 
de cursos de Licenciaturas em Educação do 
Campo, na modalidade presencial. 
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Documentos referentes ao PLI 

 

 

Programa de Licenciaturas Internacionais – PLI 

Editais  

Documento Ano Descrição  

 
 

Edital nº 01 

 
 

2010 

Torna pública a realização de seleção de 
projetos de melhoria do ensino e da qualidade 
na formação inicial de professores nas áreas de 
Química, Física, Matemática, Biologia, 
Português, Artes e Educação Física, no âmbito 
do PLI. 

Edital nº 08 2011 

Torna pública a realização de seleção de 
projetos de melhoria do ensino e da qualidade 
na formação inicial de professores, nas áreas de 
Química, Física, Matemática, Biologia, 
Português, Artes e Educação Física, no âmbito 
do PLI / Universidade de Coimbra. 

Edital nº 08 2012 

Torna pública a realização de seleção de 
projetos de melhoria do ensino e da qualidade 
na formação inicial de professores, estimulando 
a graduação sanduíche com dupla titulação.  

Edital nº 16 2013 
Torna pública a seleção de projetos especiais 
para o PLI - França. 

 
Edital nº 17 

 
2013 

Torna pública a seleção de projetos especiais 
para o PLI - Portugal. 

 
Edital nº 17 

 
2014 

Torna pública a seleção de projetos especiais 
para o PLI - França. 
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Documentos referentes ao LIFE. 

 

 

 

 

Programa Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores – LIFE 
 

Portaria 
Documento Ano  Descrição  

 
Portaria nº 14  

  
13/07/2012 

 
Dispõe sobre o LIFE no âmbito da Capes.  

Editais 
 Documento Ano Descrição  

 
Edital nº 35 2012 Chamada para IPES participarem no LIFE, no 

âmbito da Capes. 

Edital nº 67 2013 Chamada para IPES participarem no LIFE, no 
âmbito da Capes. 


