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CONTEXTO ATUAL

Cenário de cortes de verbas nas IFES

Desconstrução das Políticas e Programas vigentes

Proposta de Alteração nas Diretrizes Nacionais de
Formação de Professores

Ausência de um projeto educacional estruturado e
articulado às demandas da sociedade



PANO DE FUNDO DA 

FORMAÇÃO 

DOCENTE

A valorização do magistério decorre de um
conjunto articulado e orgânico de políticas e ações
que atraiam novos profissionais e mantenham na
rede os já atuantes. Esse conjunto envolve:
- plano de carreira,
- salário digno,
- formação inicial de qualidade,
- formação continuada articulada ao exercício

profissional e à progressão funcional,
- boas condições físicas e tecnológicas na escola,
- clima organizacional que motive para a

aprendizagem e para a vivência de valores,
- reconhecimento social.
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OBJETIVOS DOS 

PROGRAMAS

Articulação entre educação básica e superior
(graduação e pós-graduação)

Fomentar estudos e pesquisas em educação, que
utilizem a infraestrutura disponível das Instituições de
Educação Superior - IES e as bases de dados existentes
no INEP

Aperfeiçoamento da formação inicial de professores
para o exercício da docência nas escolas indígenas e do
campo.

Fomento à inovação e à elevação da qualidade dos
cursos de formação para o magistério da Educação
Básica, na perspectiva de valorização da carreira
docente.

Promover a mobilidade e o intercâmbio de docentes da
educação básica e pesquisadores



O RETROCESSO
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O que perdemos?

Programas organizados a partir
de princípios comuns;
Política de Estado voltada à
formação docente;
Intencionalidade pedagógica na
organização de um conjunto de
programas e uma visão
temporal que considerava a
formação profissional como um
processo que deveria ocorrer
ao longo da vida.



O que se mantém e 

até quando?

PIBID

PARFOR

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
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O que está por vir?

Qual o papel da Capes na
formação de professores diante
da iminente aprovação da DCN
e BNC – Formação?
Em uma eventual fusão
CAPES/CNPq qual o lugar da
formação de professores na
nova agência?
Quais serão os princípios
articuladores da formação
docente?


