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RESUMO 

Este trabalho teve com objetivo analisar a formação de professores no Brasil, abordando 

principalmente as duas últimas Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica: a Resolução CNE/CP 1, DE 18 DE fevereiro de 2002 e a Resolução 

CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015. Para isso foi feita uma retrospectiva da história da 

educação no país, junto com as principais mudanças, criações de universidades e de cursos de 

licenciatura. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica para a compreensão do 

estado da arte sobre o tema e posterior análise das diretrizes, fazendo a interlocução com 

autores como Selma Garrido Pimenta (2009), Bernardete A. Gatti (2010), dentre outros. 

Percebemos que as diretrizes que norteiam a educação em geral e a formação de professores 

especificamente sempre tiveram dificuldade em serem concretamente efetivadas no país. 

 

Palavras chave: Formação de professores; Educação; Diretrizes. 

   

 

ABSTRACT 

This work had the objective of analyzing teacher education in Brazil, focusing mainly on the 

last two National Guidelines for the Education of Basic Education Teachers: Resolution CNE 

/ CP 1, of February 18, 2002 and Resolution CNE / CP No. 2 , Of July 1, 2015. For this, a 

retrospective of the history of education in the country was made, along with the main 

changes, creations of universities, and undergraduate courses. The methodology used was a 

bibliographical review for the understanding of the state of the art on the subject, and later 

analysis of the guidelines making the interlocution with authors such as Selma Garrido 

Pimenta (2009), Bernardete A. Gatti (2010) among others. We noticed that the directives that 

guide education in general and the formation of teachers specifically have always had 

difficulty in being concretely carried out in the country. 

 

Keywords: Teacher training; Education; Guidelines. 
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  INTRODUÇÃO  

 

O interesse pelo o tema deste trabalho, veio por meio de minha participação no III 

Congresso Internacional do Curso de História, na UFG/Jataí. Nesse congresso, foram 

discutidos vários assuntos, dentre os quais me chamou à atenção um debate sobre a formação 

de professores, assunto pouco discutido na minha graduação em História na UFTM.   

Para entendermos as Diretrizes de Formação de Professores é fundamental 

compreender como se dá esse processo, em que lugar ele está inserido no contexto político e 

as fases percorridas para se chegar aos moldes atuais e ao próprio sistema educacional. 

As diretrizes que regulamentam a formação de professores são fundamentais, pois 

definem o papel que o professor deve desempenhar, dando uma identidade profissional ao 

docente e estabelecendo normas de funcionamento para o sistema educacional.  

Como o tema é muito abrangente, definimos que o foco desta análise se concentraria 

nas Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica: a Resolução 

CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 e a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, buscando 

verificar se as mudanças propostas por essas diretrizes foram realmente efetivadas.  

 Quando falamos em educação, não visamos somente a educação curricular, mas sim a 

formação de um cidadão, o qual deve ser preparado para que, com voz ativa, não deixe que 

suas conquistas se percam no tempo, no governo ou até na própria classe. 

Quando fazemos uma análise sobre a história da formação de professores no Brasil, 

percebemos que essa formação sempre esteve ligada aos interesses políticos dos grupos que 

exercem o poder, no país.    

No primeiro capítulo, trabalhamos a história da Educação no Brasil, retratando as 

principais mudanças ocorridas, tanto na educação como na formação de professores, para uma 

melhor compreensão e contextualização do nosso tema. Para isso, analisamos os métodos de 

formação de professores, em alguns períodos históricos, nos quais cada governante promoveu 

mudanças compatíveis ao seu projeto de desenvolvimento para o país.  

Observamos que a educação e a formação de professores no Brasil sempre tiveram 

influência de modelos internacionais, sendo colocadas em prática, sem um estudo prévio ou 

um diálogo com a sociedade, atendendo assim apenas uma parcela da população.  

Para proceder a esse trabalho, utilizamos as considerações de Freire (2001), Villalta 

(2002), Nascimento (2004), Andreotti (2006), Romanelli (1998), Figueiredo; Cowen (2005), 

Minto (1984), dentre outros, como fundamentação teórica.  



 

 

 

 

  

 As diretrizes para a formação de professores dos anos de 2002 e de 2015 foram o 

tema do segundo capítulo. Nele, analisamos se as grandes transformações anunciadas nessas 

diretrizes para a formação de professores se concretizaram ou possuem perspectivas de serem 

efetivadas. Utilizamos como fontes primárias os documentos oficiais referentes à publicação 

destas leis e artigos de Gatti (2009 e 2010) e Pimenta (2002 e 2009). 

A formação de professores é uma medida importante para a melhoria da qualidade da 

educação do nosso país. Assim, quando valorizamos a qualificação dos cursos de 

licenciaturas, estamos valorizando a sociedade como um todo. 

A formação de professores precisa ter sua estrutura muito bem estabelecida, para que 

se  consiga trabalhar com a diversidade que o cotidiano da sala de aula vem nos apresentando, 

além de conseguir fazer a inserção do aluno na comunidade, como um ser crítico e que saiba 

lutar pelos seus direitos.  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

ASPECTOS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 

 

     

 

1.1 Antecedentes 

 

A legislação sobre formação de professores no Brasil quase sempre serviu para atender 

aos objetivos e necessidades de projetos de governo, não se constituindo em política de 

Estado. Normalmente cada governante elabora suas leis de forma centralizada, sem dar 

espaço para uma discussão entre o governo, sociedade civil e profissionais da educação.  

Outro fator marcante dessa legislação é a dificuldade em se pensar em modelos que atendam 

às necessidades brasileiras. Usualmente copiam-se os projetos e modelos de formação 

executados no exterior e mal adaptados à realidade nacional. Analisando alguns períodos da 

história da educação no Brasil, percebemos como essas características perpassam a maioria 

dos períodos da história da formação de professores. 

O Brasil foi “descoberto” em 1500 pelos portugueses, mas até 1530 não havia 

portugueses morando no território brasileiro. Os primeiros 30 anos foram de exploração 

predatória do pau-brasil, com o uso de mão-de-obra indígena, e de defesa das terras 

descobertas ameaçada por invasões, especialmente, a francesa. 

Em 1530, Portugal resolve ocupar as terras brasileiras para protegê-las de invasores e 

explorar de maneira mais efetiva suas riquezas. Desse modo, são criadas as Capitanias 

Hereditárias: o território foi dividido em lotes, os quais foram concedidos a pessoas 

interessadas em explorá-los com recursos próprios. Junto com os primeiros colonos, vieram 

os jesuítas que foram os responsáveis, em primeiro momento, pela catequização dos nativos e, 

mais tarde, pela escolarização dos filhos dos colonos. 

Há controvérsias se esse primeiro período de educação jesuíta pode ser considerado na 

história da Educação do Brasil, entretanto, para os moldes da época, ponderando sobre a 

cultura e modelo de Educação da Europa, ele é que foi efetivado.  

A chegada da Companhia de Jesus, em 1549, marca a origem das primeiras escolas na 

colônia. A princípio, os jesuítas tinham como tarefa catequizar os índios, segundo Freire 

(2001),  

 



 

 

 

 

  

(...) chegaram os jesuítas, com a tarefa determinada de instruir e catequizar o índio 

(...) com o fim de reafirmar o medievalismo e perpetuar os dogmas e crenças da 

Igreja Católica (FREIRE, 2001, p. 26).  

 

A Companhia de Jesus foi fundada em 1534 e aprovada pelo Papa Paulo III. Era 

constituída por padres cuja missão era propagar a pedagogia e filosofia da Igreja católica. No 

Brasil, ela foi utilizada para a catequização dos índios. 

Quando os jesuítas chegaram no país, com vários representantes, dentre eles, os padres 

Manuel da Nóbrega, Leonardo Nunes e João de Azpilcueta,  depararam-se com a cultura dos 

nativos. A Europa, nesse momento, justificava a exploração do Novo Mundo alicerçada no 

desejo de “civilizar” os povos dos territórios invadidos. A dificuldade de aceitação do outro 

pode ser observada em registros como os de Pero de Magalhães Gândavo1: 

   

Com não tinham as letras ‘F, nem L, nem R’, não possuindo ‘Fé, nem Lei, nem Rei’ 

e vivendo ‘desordenadamente’. Essa suposição de uma ausência lingüística e de 

‘ordem’ revela, um tanto avant la lettre, o ideal de colonização trazido pelas 

autoridades portuguesas: superar a ‘desordem’, fazendo obedecer a um Rei, 

difundindo uma Fé e fixando uma Lei. [...] (GÂNDAVO apud VILLALTA 2002, p. 

332).   

 

É com o princípio norteador de aculturação indígena que é implantado o primeiro 

modelo de educação no Brasil, abarcando os anos de 1549 a 1759. Essa fase da nossa história 

da educação teve como paradigma o Ratio Studiorun2, pois essa era a formação dos 

missionários da Igreja Católica, de acordo com Hansen (2000). O Ratio Studiorun defendia o 

método tradicionalista da passagem do conhecimento oral de suas duas fontes, que seriam a 

tradição e as escrituras. Por meio da oralidade, a fé - a palavra de Cristo, inicialmente passada 

pelos apóstolos - era transmitida.  

Com o Concílio de Trento, em 1546, foi criado o decreto Super Lectione et 

Praedicantione, estabelecendo que a palavra oral só poderia  ser realizada por pregadores 

escolhidos pelo Espírito Santo. Esses pregadores fundaram os Seminários Diocesanos, onde 

se formavam os sacerdotes, para cumprir todo seu papel divino e também poder educar os 

                                                 
1 Cronista Português que escreveu em 1576 “História da província Santa Cruz a que vulgarmente chamamos 

Brasil” considerada a primeira obra sobre a história do Brasil., 
2 Conjunto de normas criado em 1599 para regulamentar o ensino nos colégios jesuíticos. Fonte: Glossário do 

Grupo de Estudos e Pesquisas "História, Sociedade e Educação no Brasil" (histedbr) da Faculdade de Educação 

– UNICAMP. Disponível em: < 
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_ratio_studiorum.htm> . Acesso em: 16 jan. 

2017. 

 



 

 

 

 

  

homens. Esses sacerdotes  tinham uma formação voltada para retórica, com fundamentação 

em obras antigas, tais como Cícero e Quintiliano (HANSEN, 2000). 

Com isso, temos que os nossos primeiros professores possuíam uma formação baseada 

nos conhecimentos da Antiguidade Clássica e que tal filosofia atendia aos interesses da Igreja 

Católica e da Europa Cristã. Nos primeiros 210 anos de educação no Brasil, o modelo adotado 

foi o do Ratiun Studiorun. Percebemos que a formação de professores cumpre uma lei maior 

de contemplar a hierarquia, que nessa época começava com o Clero. 

Essa tradição de uma educação religiosa somente começou a perder força a partir do 

final do século XVII, quando Jean Baptiste de La  Salle funda na Europa os institutos leigos, 

nos quais se ensinava a ler, escrever e contar, em francês, e não em latim, como fazia a Igreja. 

Poucos anos mais tarde, no Brasil, o governo português revogou a estrutura de 

educação baseada na religião, na colônia, promovendo a expulsão dos jesuítas, tirando o 

poder da educação das mãos do clero, institucionalizando o ensino laico e público e passando 

para o Estado a obrigação de manter a educação. Entretanto, mesmo com as críticas 

justificadas, a colônia perdeu o único sistema de educação existente. A metrópole, por meio 

das cartas Régias, tentou estabelecer um sistema educacional na colônia, no entanto não 

obteve êxito. No campo da educação, as Reformas Pombalinas só conseguiram destruir a 

organização educacional concisa e bem estruturada dos jesuítas (BOULOS JUNIOR, 2013).  

Nesse período, foram criadas as aulas Régias de Grego, Latim, Filosofia e Retórica, 

para suprir todas as disciplinas que eram ministradas pelos jesuítas. Existiam várias 

reclamações por parte dos grupos que antes se beneficiavam das escolas dos jesuítas, fazendo 

com que Portugal percebesse que seu sistema educacional era deficiente e exigia correção.  

A solução encontrada foi a implantação do subsídio Literário, imposto criado em 

1772, para financiar o ensino na colônia. Tal decisão gerou aumento no número de aulas 

régias, porém com pouca melhoria se comparadas com as aulas dos jesuítas, pois não havia 

recursos, nem docentes preparados para ministrar essas aulas, e muito menos um plano 

didático. Ainda assim, manteve-se a formação clássica, que seguia os mesmos moldes dos 

jesuítas.  

Em 20 de março de 1760, foi realizado o primeiro concurso para professores no Brasil. 

A partir daí, o diretor de estudos, responsável em manter o controle dos professores da 

metrópole e da colônia, por meio de seleção, decretava que todo professor só poderia ser 

contratado através de concurso. No entanto, para poder prestar o concurso, não era exigida 



 

 

 

 

  

nenhuma formação maior para o cargo, bastando apenas ser aprovado na prova (CARDOSO, 

2004). 

Esse modelo de formação foi modificado após a instalação da corte Portuguesa no 

Brasil. Dom João VI criou a Academia Real – composta das Forças Armadas e Marítimas -  

criou as Escolas de Medicina, no Rio de Janeiro e na Bahia. Nesse período, também foi 

repensada a urbanização da cidade do Rio de Janeiro, tendo sido criados o Jardim Botânico, a 

Biblioteca Real e a Imprensa Régia. Um dos últimos locais a serem criados pelo Príncipe 

Regente foi a Academia Nacional de Belas Artes, que teve influência da Comitiva de artistas 

franceses que foram convidados pelo Príncipe para vir para o Brasil. Dentre esses artistas,  

destacava-se Jean-Baptiste Debret, que retratou em pinturas a vida cotidiana do Rio de Janeiro 

(ARRUDA, 2008). 

Em 1822, já aconteciam discussões na Assembléia Legislativa sobre a educação no 

país, mas a Constituição de 1824 não trouxe nenhuma mudança significativa para essa área. 

Somente  em 1827, foi elaborada a primeira lei sobre o Ensino Elementar, que previa a 

seleção de professores com mais rigor. Nela, o candidato seria examinado em sua 

proficiência, aplicação e  metodologia de ensino e, após ser nomeado, teria a obrigação de 

continuar seu aperfeiçoamento docente. Essas instruções e novos métodos podem ser 

considerados uma pequena intenção de se preparar melhor para a docência, mesmo que se 

tratassem somente de embasamentos práticos, sem nenhum viés mais teórico (ARRUDA, 

2008). 

Em 6 de agosto de 1834, foi promulgado o Ato Adicional que : 

 

(...) instituiu as Assembléias Legislativas provinciais com o poder de elaborar o seu 

próprio regimento, e, desde que estivesse em harmonia com as imposições gerais do 

Estado, caber-lhe-ia legislar sobre a divisão civil, judiciária e eclesiástica local; 

legislar sobre a instrução pública, repassando ao poder local o direito de criar 

estabelecimentos próprios, além de regulamentar e promover a educação primária e 

secundária. Ao Governo Central ficava reservado o direito, a primazia e o 

monopólio do ensino superior (NASCIMENTO, 2004, p.95).  
 

Com esse Ato, começaram a surgir as primeiras escolas normais e secundárias para a 

formação de professores, com o intuito da profissionalização para a docência, passando para o 

Estado o dever de manter e responder pelas escolas. A partir daí, observa-se uma pequena 

melhora na educação, pelo poder das leis e atos adicionais e também com criação da segunda 

universidade no Brasil. 



 

 

 

 

  

Em 1889, sob o Governo da Primeira República, a Educação novamente passou por 

mudanças. Foram cinco reformas, no período de 1889 a 1930: Reforma Benjamim Constant; 

Reforma Epitácio Pessoa; Reforma Rivadávia; Reforma Carlos Maximiliano; e Reforma João 

Luiz Alves. Todas elas buscavam a formação de um currículo unificado em todo país. Esse 

período marca o surgimento dos grupos escolares, nos quais cada turma passou a ter um 

estágio de aprendizado, formando então as séries (ANDREOTTI, 2006). 

Na Era Vargas, a influência da Escola Nova condicionou novas reformas na Educação. 

Reformas mais modernas feitas com um olhar mais atualizado sobre a evolução da sociedade, 

com a preocupação dos intelectuais com o social. As novas propostas buscavam romper com 

os moldes tradicionais ainda fortemente marcadas pelo modelo implantado pelos Jesuítas.  

Segundo Andreotti (2006, p. 1-2), 

A década de 1930 é reconhecida como o marco referencial da modernidade na 

história do Brasil, modernidade entendida como o processo de industrialização e 

urbanização, contemplada por inúmeros estudos que destacam esse período  pelas 

mudanças que inaugurou e os movimentos políticos que protagonizou: a Revolução 

de outubro de 1930, a Revolução Constitucionalista de 1932   e o Estado Novo, em 

1937. As análises se valem de diferentes conceitos, abordagens e suportes teórico-

metodológicos, para investigar os processos que culminaram nesses acontecimentos 

e sobre quais forças políticas e interesses predominaram nas alterações ocorridas no 

país, em um momento de definições sobre como encaminhar o desenvolvimento 

capitalista industrial. 

 

Em 1934, a recém criada da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, foi integrada à 

Escola Politécnica de São Paulo, à Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, à 

Faculdade de Medicina, à Faculdade de Direito e à Faculdade de Farmácia e Odontologia, 

originando a Universidade de São Paulo (USP). A USP teve seu projeto de criação voltado 

para atender um contexto vinculado ao interesse do Estado, formando, assim, profissionais 

ligados as áreas do ensino, da indústria e da administração pública. A USP pôde contemplar, 

nas três décadas subseqüentes, a expansão do ensino superior no país. No entanto, o número 

de vagas ofertadas não conseguia acompanhar a demanda, que continuava crescente. Com o 

aumento da população, poucos jovens que terminavam o ensino médio podiam almejar fazer 

uma graduação (NASCIMENTO, 2004).     

Na constituição de 1934, foi estabelecida a criação de um Plano Nacional de 

Educação, que exaltava a importância do ensino gratuito. O documento também apresentava o 

Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, criado em 1930, tendo como visão a 

regulamentação e a organização da educação brasileira. 



 

 

 

 

  

A Constituição de 1937, no artigo 15, inciso IX, estabelecia como jurisdição da União 

“fixar as bases e determinar os quadros da educação nacional, e da juventude” (BRASIL, 

1937). De acordo com esses termos, torna-se explícita a necessidade do Estado investir 

também em educação superior e não apenas na educação primária e secundária. 

Nessa nova situação do parâmetro nacional para a educação, os professores tinham a 

necessidade de redefinir sua formação, para atenderem as novas demandas da educação 

primária. Em 1937, o Ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema, reorganizou 

a Universidade do Rio de Janeiro (criada em 1920), transformando-a em Universidade do 

Brasil (UB) pela junção das faculdades de Medicina, de Engenharia, de Direito e de duas 

instituições privadas que foram federalizadas. A Universidade do Brasil tinha como intuito e 

missão modelar todos os cursos de ensino superior já existentes, assim como também servir 

de base para criação de novas universidades. E por meio desse modelo, estabeleceu-se que 

nenhum curso poderia ser criado no Brasil se não estivesse no padrão da mesma. Com isso, 

acabou por se tornar uma universidade extremamente elitista (OLIVEIRA, s/d).  

Em 2 de janeiro de 1946 foram promulgadas a Lei Orgânica do Ensino Primário (Lei 

8.529) e a Lei Orgânica do Ensino Normal (Lei 8,530). Essas leis, segundo Romanelli ( 

2003), promoviam, entre outras coisas, a centralização das diretrizes e fixava as normas para a 

implantação da educação nacional. 

A Lei Orgânica do Ensino Normal estabelecia novos modelos para cursos de formação 

de professores que, além das variações de cada estado, incluía novas disciplinas no currículo. 

Assim, foram introduzidas as disciplinas de Didática, Pedagogia, Psicologia, Historia, 

Filosofia e Sociologia da Educação, Biologia, Higiene, Desenho e Artes Plásticas. Os 

professores passariam a ser formados para ensinar várias disciplinas e não somente as do 

ensino primário (BRASIL, 1946). 

 Após o término da Era de Vargas, o país passou por um período de democracia liberal, 

também conhecida como Republica Populista. A área educacional apresentou alterações a 

partir da Constituição de 1946, que teve inspiração em uma ideologia liberal-democrática, 

fixando as diretrizes e bases da educação nacional (OLIVEIRA, s/d). No mesmo ano foi 

encaminhada para o Congresso a proposta de LDB, a qual ficou durante 13 anos em 

tramitação. O impasse se dava sobretudo em torno da discussão entre os educadores 

conservadores, que defendiam partidariamente os privilégios de uma escola privada, contra o 

viés dos educadores progressistas, que faziam a defesa de uma escola publica e de qualidade 

para todos. Tal discussão nada mais era do que a continuação dos debates que se iniciaram na 



 

 

 

 

  

década de 1920, nos quais os conservadores se colocavam também contra qualquer 

intervenção do Estado em favor da educação pública para a população (ROMANELLI, 1998). 

Em 20 de dezembro de 1961 foi aprovada a Lei 4.024 fixando as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN). Por essa Lei ficaria garantida a igualdade de tratamento por 

meio do Poder Público para todos os estabelecimentos de ensino públicos ou privados. 

Entretanto, o ensino primário, que havia se tornado obrigatório, deixou de ser e a estrutura de 

divisão de ensino foi mantida (CAVALCANTI, 2005). 

 A LDBEN acabou por frustrar vários de seus defensores que seriam os intelectuais 

progressistas, os quais esperavam que essa nova lei fosse abranger toda a educação e levá-la 

para mais pessoas. Então eles fundaram outros movimentos que foram o Movimento 

Educação de Base (MEB) e o Movimento Paulo Freire, os quais foram interrompidos com o 

Golpe Militar, momento em que todos os movimentos foram dissolvidos, independentemente 

da sua categoria (CAVALCANTI, 2005). 

No período  da Ditadura Militar, no Brasil (1964 – 1985), o país teve um novo 

contexto governamental, que claramente beneficiava as classes média e alta.  Foram marcas 

do período as inúmeras restrições de direitos sociais, as prisões arbitrárias, torturas e 

desaparecimentos de pessoas. 

Nesse período, não tivemos censura só dos direitos de ir e vir, de criticar, mas 

também, nas atividades artísticas, jornalísticas, manifestações políticas, culturais, etc. Nos 

jornais, no lugar das manchetes que eram censuradas eram colocadas receitas de bolo ou algo 

da mesma natureza. No campo da Educação tivemos a implantação de um ensino tecnicista, 

sob a justificativa de atender a demanda por trabalhadores qualificados. Esse processo estava 

ligado às necessidades nacionais e à influência de multinacionais e do capital estrangeiro, que 

estavam olhando o nosso mercado de trabalho (BOULOS JÚNIOR, 2013). 

De acordo com Veiga (1989), o novo modelo de governo tinha um projeto 

desenvolvimentista que buscava acelerar o crescimento socioeconômico, no qual a educação 

desempenhava papel de suma importância, para o cumprimento dessa meta. Pois, com esse 

novo modelo educacional, o Brasil teria recursos humanos para incrementar esse crescimento 

econômico e tecnológico da sociedade. 

Nesse período houve uma intensificação da atenção governamental para com o ensino 

fundamental, e o ensino médio teve uma forte influência estadunidense, na qual os anos finais 



 

 

 

 

  

do então chamado Segundo Grau estavam agregados a um curso técnico preparando o aluno 

para o mercado de trabalho. 

Durante todo o processo da Ditadura Militar, a educação foi agredida em suas leis e 

em seus conteúdos. Com as mudanças implementadas com a Lei 5.692 de 11 de agosto de 

1971, o ensino primário passou de quatro para oitos anos se tornando o ensino de 1º grau e o 

ginásio que era de três anos passou a se chamado de 2º grau. Com isso, passou-se a ter uma 

variante na nomenclatura do professor, passando a ser chamado de professor de 1º e de 2º 

graus (BRASIL, 1971). 

 Somente nos momentos finais da ditadura, a Educação começou a ter um pouco mais 

de liberdade, propiciando espaço para discussões para mudanças no campo (GHIRALDELLI, 

2000). Isso foi possível por meio da anulação do Ato Institucional nº 5 (AI5), em 1978, pelo 

presidente Ernesto Geisel, que entrou em vigor a partir de 1979. Essa decisão foi fruto de um 

processo de insatisfação da sociedade com o regime militar. 

Nos anos 1980, houve a implementação da reforma da LBDEN, que modificou o 

currículo do segundo grau, tornando os cursos profissionalizantes optativos. Houve também 

uma intensificação nos debates para o retorno da disciplina de Filosofia para a  estrutura 

curricular desse mesmo nível de ensino (SILVA; FONSECA,  2007). 

Ocorreram muitas transformações na sociedade brasileira, durante a Ditadura Militar, 

e, no que se refere à formação de professores, não poderia ser muito diferente. A docência 

passou a ter uma formação em massa para atuar nas escolas públicas, provocando mudanças 

no curso e na composição do quadro de professores. No entanto, o crescimento numérico não 

afetou a valorização profissional dos professores, que tinham salários extremamente baixos 

(SILVA; FONSECA 2007). 

Nos anos 1990, mais uma reforma educacional foi implementada, agora nitidamente 

em consonância com o pensamento neoliberal. O governo criou o MARE (Ministério da 

Administração Federal e da Reforma do Estado) criado para cuidar das reformas. Esse 

cuidado todo com a educação não fora somente para melhoria da mesma, mas para poder 

atingir números que exprimissem qualidade de ensino. O Governo era cobrado pelo Banco 

Mundial, FMI, Unesco, nesse sentido, como condição para ceder empréstimos ao Brasil. 

Assim, 

A ação dos organismos multilaterais foi o outro lado da moeda das reformas 

educacionais no período em questão. Banco Mundial , FMI, UNESCO, entre outros, 

passaram a também desempenhar o papel de porta-vozes dos interesses do grande 

capital internacional, no que diz respeito à educação, na medida de sua necessidade 



 

 

 

 

  

de reestruturação e expansão/acumulação em diversos setores fundamentais à 

reprodução social. As reformas educacionais, assim como outras reformas 

(previdência social, saúde, trabalhista etc.), foram sendo estimuladas e orientadas 

por tais organismos – servindo até como uma espécie de moeda de troca 

política...(MINTO, 1984) 

 

Dessa forma, percebermos que esse projeto de educação foi todo baseado em políticas 

e adaptações da economia nacional ao capital financeiro internacional, o que fez com que 

vários setores da educação se preocupassem e tecessem críticas ao ensino tecnicista.  

A delineação da evolução de cursos de formação de professores em momentos 

diferentes tem características distintas e essa distinção se dá em relação às mudanças políticas, 

segundo Figueiredo e Cowen (2005), os quais afirmam que 

 

(...) nada há de particularmente sutil na análise ou na realidade: as mudanças em 

políticas externas foram extensas e o impacto na provisão dos cursos de formação de 

professores foi tipicamente dramático, algumas vezes no âmbito internacional, mas, 

frequentemente, na prática também. (FIGUEIREDO; COWEN, 2005, p.181) 

 

O Brasil possui uma particularidade na formação de professores, pois qualquer 

mudança internacional e também na política interna repercute em reformas dos cursos de 

formação de professores, alterando a estrutura curricular, impactando na formação sem pensar 

no impacto social que isso acarreta nos anos subseqüentes. 

Para Candau, o período neoliberal é ao mesmo tempo centralizado e descentralizado: 

O Estado neoliberal, ao contrário do Estado social-liberal é, ao mesmo tempo, 

centralizado e descentralizado, sua função é limitada à intervenção, tem por papel 

induzir mudanças, estabelecer parcerias e coordenar iniciativas. É centralizado no 

que se refere à definição de um currículo mínimo e de um sistema unificado de 

avaliação; é descentralizado no que diz respeito às diferenças sociais, às 

desigualdades, e às necessidades específicas de cada região. Em suma, o Estado 

neoliberal coloca o indivíduo no centro da filosofia social e defende a propriedade 

privada como sendo direito fundamental do homem. Ao Estado cabe a função 

regulatória, no sentido de reduzir incertezas e assimetrias de informações e de 

garantir a produção eficiente e de qualidade. (CANDAU apud NASCIMENTO, 

1997, p. 63) 

 

Com isso, observamos que essa nova formulação estaria buscando a atuação de menos 

Estado e mais mercado. Essas mudanças impulsionadas pelos mecanismos internacionais 

como o Banco Mundial e FMI, refletiram na educação, principalmente com o contexto 

neoliberal que estava formulando uma educação técnica, voltada para o mercado de trabalho, 

conforme afirma Candau (2010) que 



 

 

 

 

  

(...) o tecnicismo parte de uma visão unilateral do processo ensino-aprendizagem, 

que é configurado a partir exclusivamente da dimensão técnica, no entanto esta é 

sem dúvida um aspecto que não pode ser ignorado ou negado para uma adequada 

compreensão e mobilização do processo de ensino-aprendizagem. O domínio do 

conteúdo e a aquisição de habilidades básicas, assim como a busca de estratégias 

que viabilizem esta aprendizagem em cada situação concreta de ensino, constituem 

problemas fundamentais para toda proposta pedagógica. No entanto, a análise desta 

problemática somente adquire significado pleno quando é contextualizada e as 

variáveis processuais tratadas em íntima interação com as variáveis contextuais. 

(CANDAU, 2010, p. 15) 

 

 Segundo a autora, o cotidiano escolar foi todo remodelado, a partir da década de 

1980, que passou a consistir na nova versão da perspectiva modernizadora, instrumental da 

educação e da didática brasileira, o que se obteve a partir dos mecanismos de avaliação que 

estavam sendo aplicados nos países vizinhos. A educação foi toda reconstruída em cima de 

processos avaliativos de alunos e das escolas. 

Gentili (1996) sintetiza o que pode ser chamado de consenso estratégico entre 

tecnocratas, políticos e intelectuais neoliberais sobre como enfrentar a crise educacional atual 

em dois objetivos básicos, que devem articular e dar coerência às reformas educacionais 

implementadas pelas diferentes reformas curriculares em países latino-americanos. De um 

lado, um 

Mecanismo de controle de avaliação da qualidade do ensino em esfera ampla e de 

maneira específica no interior das próprias intuições. Por outro lado, a necessidade 

de articular e subordinar a produção educacional às necessidades estabelecidas pelo 

mercado de trabalho. (CANDAU, 1996, p.77) 

 

As escolas se tornaram instrumentais e as faculdades também mudaram sua estrutura 

curricular, formando professores com uma perspectiva instrumental, ainda percebida nas 

escolas atualmente.  

 A Lei 9.394, de 20 de dezembro 1996, impulsionou a formação de professores com 

menor duração para atender o mercado de trabalho, tornando os cursos mais baratos, mas com 

qualidade questionável. Uma grande conquista nessa lei é que se “tornou indissociável o 

ensino, a pesquisa e a extensão” (LDB 9.394/96). Entretanto, esse benefício não estava 

disponível para todos e sim para um restrito grupo social. Segundo Frigotto (1996, p. 95), “O 

lócus adequado e específico de seu desenvolvimento (formação) é fundamentalmente a 

universidade, que não se confunde com cursos livres ou comércio de diplomas no mercado 

educacional 



 

 

 

 

  

Segundo Brzezinski (2002), a dualidade da LDB/ 1996 ocasionou várias interpretações 

e uma delas seria de que o professor aproveitava conteúdos de sua própria formação, 

desvinculando o ensino e a pesquisa da formação docente. Tal posicionamento resulta na 

formação de um professor que apenas reproduz conhecimentos técnicos.  

O Art. 62. determina que a formação de professores para atuarem 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 nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a formação 

ofertada em nível médio na modalidade normal  (LDB 9.394/96). A Lei deixa uma 

ambigüidade ao estabelecer que para poder atuar na educação básica seria necessário ter 

formação em nível superior, e no mesmo artigo afirma que para os anos iniciais a formação 

pode ser realizada em curso de nível médio. A mesma lei retira o magistério das escolas, com 

o intuito de estimular a consolidação dos cursos de licenciatura, entretanto, isso não se torna 

real, pois a maioria da população que poderia cursar o magistério não possuía recursos 

financeiros para custear uma graduação (SANTOS, MIRANDA, 2006). 

Traçado esse panorama histórico da educação e da formação de professores no país, 

passemos à apresentação e análise das diretrizes nacionais para a formação de professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

CAPÍTULO 2 

 

AS DIRETRIZES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

No ano de 2001, foram aprovadas mudanças no Plano Nacional de Educação – PNE, 

que tinha como objetivo a democratização do acesso ao ensino.  

Há muito, o país selou a educação profissional de qualquer nível, mas sobretudo o 

médio, como forma de separar aqueles que não se destinariam às melhores posições 

na sociedade. Um cenário que as diretrizes da educação profissional propostas neste 

plano buscam superar, ao prever que o cidadão brasileiro deve galgar – com apoio 

do Poder Público – níveis altos de escolarização, até porque estudos têm 

demonstrado que o aumento de um ano na média educacional da população 

economicamente ativa determina um incremento de 5,5 % do PIB (Produto Interno 

Bruto). Nesse contexto, a elevação da escolaridade do trabalhador coloca-se como 

essencial para a inserção competitiva do Brasil no mundo globalizado. (Diário 

Oficial, 2001, p 12) 

 

Essas transformações no PNE de 2001 contemplavam grandes preocupações com a 

formação de professores e buscavam uma melhor formação para o docente e 

consequentemente uma melhor educação, conforme se pode observar no texto do documento, 

segundo o qual,   

A qualificação do pessoal docente se apresenta hoje como um dos maiores desafios 

para o Plano Nacional de Educação, e o Poder Público precisa se dedicar 

prioritariamente à solução deste problema. A implementação de políticas públicas de 

formação inicial e continuada dos profissionais da educação é uma condição e um 

meio para o avanço científico e tecnológico em nossa sociedade e, portanto, para o 

desenvolvimento do País, uma vez que a produção do conhecimento e a criação de 

novas tecnologias dependem do nível e da qualidade da formação das pessoas. 

(CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002). 

As reflexões aqui compreendidas sobre a formação de professores por meio da 

Legislação Educacional Brasileira normatizam os Cursos de Formação de Professores, pois as 

políticas educacionais que orientam os mesmos se respaldam nas diretrizes que são 

constituídas como referencial e acabam sendo institucionalizadas nos Cursos. 

Foram publicadas, em 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os 

cursos de licenciatura, revogada pela Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015. Essa 

diretriz foi a primeira tentativa de adequação, em nível nacional, nos currículos de formação 

docente. Em seguida, foram promulgadas as diretrizes curriculares de cada área de formação, 

aprovadas por meio do Conselho Nacional de Educação (DOMINGUES, 2004). 



 

 

 

 

  

Como já apresentado no capitulo anterior, o Art. 62 da (LDB 9.394/96) estabelecia que 

para atuar na docência, desde a educação básica, os professores teriam que concluir um curso 

de formação superior.   Isso porque, ainda na década de 1990, quando foi promulgada a LDB, 

o país possuía, milhares de professores leigos. Na ocasião, a maior parte dos professores que 

lecionavam no Ensino Fundamental possuía somente a formação do chamado Magistério, 

formação de nível Médio, comumente ofertada por escolas secundária da rede pública. A lei 

fixou o prazo máximo de dez anos para que todos os professores se qualificassem (BORGES, 

AQUINO e PUENTES, 2011). 

A partir daí, os cursos de formação de professores passaram a ser organizados somente 

em Licenciaturas Plenas podendo também serem ofertados pelos Institutos Superiores de 

Educação (ISE). Esses institutos representavam um novo formato de formação docente 

substituindo os cursos fragmentados que vigorava na mesma época (GATTI; BARRETO, 

2009). 

 

 

2.1 As Diretrizes para Formação de Professores de 2002: A Grande Mudança? 

 

Com as Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica 

(Resolução CNE/CP 1, DE 18 DE fevereiro de 2002), a principal mudança observada foi a 

separação da Licenciatura do Bacharelado,  buscando construir para o curso de licenciatura 

uma  identidade própria, com projeto  e  currículo diferentes dos cursos de Bacharelado.   

 

Dessa forma, a Licenciatura ganhou, como determina a nova legislação, 

terminalidade e integralidade própria em relação ao Bacharelado, constituindo-se em 

um projeto específico. Isso exige a definição de currículos próprios da Licenciatura 

que não se  confundam com o Bacharelado ou com a antiga formação de professores 

que ficou caracterizada como modelo “3+1” (CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 

2002). 

 

 O modelo de formação de professores, até então, era conhecido como 3+1, no qual se 

privilegiava a formação do bacharel e apenas uma complementação para a formação também 

do licenciado.Esse modelo vinha sendo executado desde a década de 1930, quando foram 

criados os primeiros cursos superiores de formação de professores. No caso da área de 

História, por exemplo, os primeiros cursos foram criados pela Universidade de São Paulo 

(USP), em 1934, e pela Universidade do Distrito Federal (UDF), em 1935. Na verdade esses 

cursos não eram exatamente de formação de professores. Eram bacharelados nos quais os 



 

 

 

 

  

estudantes poderiam optar, após a conclusão dos três anos do Bacharelado, por uma 

complementação pedagógica, de um ano, para receber o diploma também de licenciado, daí 

esse modelo ser chamado de 3+1. 

Assim, os estudantes de bacharelado que fizessem esse complemento estariam aptos à 

ministrar aulas na Educação Básica. Essa fórmula se estendeu também para os cursos de 

pedagogia, criados a parti de 1939, com o intuito de formar especialistas no campo da 

Educação. Mais tarde, por meio de uma Portaria do Ministério da Educação (Portaria 474/54), 

esses especialistas poderiam ministrar aulas também no Ensino Médio (GATTI, 2010). 

No modelo 3+1, como já apontamos, os estudantes cursavam três anos de disciplinas 

da área de formação, por exemplo, no curso de História se cursavam três anos de disciplinas 

de conteúdos históricos e historiográficos, dando um enfoque quase que exclusivo para a 

teoria e para a pesquisa histórica. Posteriormente, se cursava mais um ano de disciplinas ditas 

pedagógicas para se tornar além de bacharel, professor. Na realidade, era como se formar 

professor fosse um apêndice do curso de bacharelado. Alguns cursos nem davam a 

oportunidade de escolha entre se formar bacharel ou licenciado, era obrigatório a formação 

em bacharelado, sendo a licenciatura opcional. Esse modelo perdurou oficialmente até 2002, 

quando foi publicada a Resolução CNE/CP 1/2002, estabelecendo as diretrizes para os cursos 

de formação de professores em nível superior. Mas será que as mudanças previstas na nova 

Legislação foram colocadas em prática? Será que os cursos tinham ganhado uma identidade 

própria como a lei buscava criar?  

Segundo Gatti (2010, p. 1357), 

 

Adentramos o século XXI em uma condição de formação de professores nas áreas 

disciplinares em que, mesmo com as orientações mais integradoras quanto à relação 

“formação disciplinar/formação para a docência”, na prática ainda se verifica a 

prevalência do modelo consagrado no início do século XX para essas licenciaturas.  

 

Analisaremos, como exemplo dessa prevalência, a matriz curricular de 2010 do Curso 

de Licenciatura em Historia da Universidade Federal do Triangulo Mineiro. 

 

  



 

 

 

 

  

 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE HISTORIA DA  UFTM 2010/2 
 

1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 

Raízes da 

Modernidade 

(Eletiva 1) 

30 h/a 

2c 

O Ofício do 

Historiador 

60 h/a 

4c 

Terra Brasilis: 

Colonização 

Portuguesa na 

América 

60h/a 

4c 

Escrita da 

Historia no 

Século XX 

Renovação do 

fazer e pensar 

60h/a 

4c 

Estudos e 

Desenvolvimento 

de Projetos 5 

15h/a 

8c 

 

Estudo e 

Desenvolvimento 

de Projeto6 

15H 

8c 

Seminários de 

História 

30h/a 

2c 

Currículo 

Escolar 

30h/a 

2c 

 

Comunidades 

Orientais 

30 h/a 

2c 

Sociedades 

africanas 

30 h/a 

2c 

Concepções de 

Educação e 

Novos 

Paradigmas 

30h/a 

2c 

História da 

Educação no 

Brasil 

30h/a 

2c 

Orientação de  

estagio 

Supervisão 1 

120h/a 

8c 

Orientação e 

Estágio 

Curricular 

Supervisionado 

2 

120h/a 

8c 

Orientação e 

Estágio 

Curricular 

Supervisionado 

3 

120h/a 

8c 

Mudanças 

Sociais 

Contemporâneas 

60h/a 

4c 

 

Leitura e 

Produção de 

Textos 

60 h/a 

4c 

Letramento 

Matemático 

30 h/a 

2c 

A América que 

os Europeus 

encontraram 

30h/a 

2c 

Didática geral e 

saber docente 

30h/a 

2c 

Doutrinas, 

ideários e 

corolários na 

América do 

Norte 

30h/a 

2c 

Avaliação 

Educacional 

30h/a 

2c 

O Uso de 

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação 

(TICs) na 

Aprendizagem 

de História 

30h/a 

6c 

América em 

Tempos de 

Globalização 

30h/a 

2c 

Metodologia 

Científica 

30 h/a 

2c 

Comunicação, 

Educação e 

Tecnologias 

30 h/a 

2c 

Política e 

Organização da 

Educação Básica 

no Brasil 

 

Estudos e 

Desenvolvimento 

de Projetos 4 

30h/a 

8c 

 

As Minas e as 

Gerais 

60h/a 

4c 

 

República no 

Brasil: ordem e 

progresso? 

60h/a 

4c 

Língua 

Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) 

30h/a 

2c 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 2 

30h/a 

4c 

Atividades 

Acadêmico-

Científico-

Culturais 

30 h/a 

2c 

(não presencial) 

Atividades 

Acadêmico-

Científico-

Culturais 

30 h/a 

2c 

(não presencial) 

Estudos e 

Desenvolvimento 

de Projetos 3 

(EDP 3) 

30h/a 

8c 

Sociedade 

colonial 

americana 

30h/a 

2c 

Teorias e 

estratégias de 

aprendizagem 

30h/a 

2c 

Capital, 

Trabalho, 

Política e 

Revolução 

60h/a 

4c 

América Latina: 

Ditaduras e 

Revoluções 

30h/a 

2c 

O Saber 

Histórico na 

Sala de Aula 

30h/a 

6c 

Homem, 

Sociedade e 

Cultura 

90 h/a 

6c 

Formação 

Sócio-Histórica 

do Brasil 

30h/a 

2c 

Estatuto da 

História 

60h/a 

4c 

Mundo medieval 

60h/a 

4c 

 

O planejamento 

em educação 

30h/a 

2c 

Saberes do 

docente em 

História 

30h/a 

2c 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 1 (TCC 1) 

30h/a 

4c 

Orientação e 

Estágio 

Curricular 

Supervisionado 

4 

120h/a 

8c 

Estudo e 

desenvolvimento 

de ProjetoI 

120h/a 

8c 

Trabalho e 

Sociabilidade 

90h/a 

6c 

A Antiguidade e 

o Pensamento 

Clássico: 

Filosofia, Direito 

e Política 

60h/a 

4c 

Memórias e 

práticas da 

colonização 

Portuguesa: 

Brasil e África 

60h/a 

4c 

 

A construção da 

nação brasileira 

60h/a 

4c 

 

Invenção da 

América Latina 

30h/a 

2c 

Mundo 

Contemporâneo: 

Breve Século 

XX? 

60h/a 

4c 

Estudos 

Brasileiros 

Contemporâneos 

60h/a 

4c 

 Estudo e 

desenvolvimento 

de ProjetoII 

120h/a 

8c 

Atividades 

Acadêmico-

Científico-

Culturais 

30 h/a 

2c 

(não presencial 

 Modernidade 

Um Novo 

Tempo, Novo 

Homem, Novos 

Paradigmas 

60h/a 

4c 

Dimensões, 

Abordagens e 

Domínios da 

História 

60h/a 

4c 

Atividades 

Acadêmico-

Científico-

Culturais 

30 h/a 

2c 

(não presencial 

Atividades 

Acadêmico-

Científico-

Culturais 

30 h/a 

2c 

(não presencial 

     Atividades 

Acadêmico-

Científico-

Culturais 

30 h/a 

2c 

(não presencial 

  

 

 



 

 

 

 

  

Observamos que, mesmo um curso criado nove anos após a mudança na legislação e 

sendo exclusivamente de licenciatura, o curso mantinha muitas características do modelo 3+1, 

sendo a maior parte do currículo de conteúdo histórico e historiográfico.   

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica e em nível superior, Curso de Licenciatura e Graduação Plena tiveram como objetivo 

promover a formação docente  para o novo contexto da humanidade, trabalhando em várias 

frentes para que se pudesse obter um profissional educador, que pudesse trabalhar  com a 

diversidade, valorizando sua profissão e buscando aprimorar a  didática para maior 

aproveitamento dos alunos. (DOMINGUES, 2004)  

  

Art. 2º A organização curricular de cada instituição observará, além do disposto nos 

artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, outras formas de 

orientação inerentes à formação para a atividade docente, entre as quais o preparo 

para: 

 I - o ensino visando à aprendizagem do aluno;  

II - o acolhimento e o trato da diversidade;  

III - o exercício de atividades de enriquecimento cultural;  

IV - o aprimoramento em práticas investigativas; 

 V - a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares;  

VI - o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, 

estratégias e materiais de apoio inovadores;  

VII - o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. 

(BRASIL. MEC/CNE, 2002). 

 

 

Segundo Domingues (2004), a proposta da legislação, por meio das diretrizes, 

pretende atingir a formação de um profissional que contemple a relação do formador para 

com o próximo, com a cultura e com todas as informações que visam seu conhecimento e, ao 

mesmo tempo, busque formar sua identidade profissional, formando assim um educador capaz 

de produzir, propor, usar seu meio para inovar e, assim, superar a realidade.  

Assumindo seu lugar na história como agente de transformação e mudança, para dar 

continuidade ao processo, precisamos ter envolvimento, disponibilidade para mudanças, 

coragem, flexibilidade mental, possuir forças para os enfrentamentos de alterações, sejam eles 

previstos ou não (PIMENTA, 2002). 

De acordo com o Art. 6º da Resolução CNE CP 1/2002(BRASIL. MEC/CNE, 2002), 

temos uma afirmação da importância da cultura geral, do conhecimento pedagógico e do 

conhecimento que se adquire com a experiência, ao longo do curso. Segundo Candau (1997), 

 



 

 

 

 

  

(...) o professor é constituído de saber pluralizado, estratégico e desvalorizado. 

Pluralizado por ser não somente os saberes acadêmicos, mas sim os saberes do seu 

cotidiano escolar da sua vivencia. Estratégico por ocupar um local muito 

significativo na junção de saberes cultural e na formação de uma cidadão crítico a 

ser um exemplo. Desvalorizado porque mesmo ocupando uma posição estratégica 

dos saberes sociais, o corpo docente não é valorizado em face dos saberes que 

possui e transmitem” (CANDAU, p.27, 1997). 

 

 

Igualmente, os professores podem trabalhar em suas aulas de modos específicos de 

acordo com cada realidade encontrada na sala, e podem perceber que cada sala tem uma 

cultura ou pessoas que vivem em realidades distintas e mesmo com todas as dificuldades 

podem contemplar a sala com uma aula em que todos poderão absorver o máximo 

(CANDAU, 2010) 

Para isso temos o, 

 

Art. 12. Os cursos de formação de professores em nível superior terão a sua duração 

definida pelo Conselho Pleno, em parecer e resolução específica sobre sua carga 

horária. 

 § 1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, 

que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso. 

 § 2º A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a 

formação do professor. 

 § 3º No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes 

curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua 

dimensão prática. 

(BRASIL. MEC/CNE, 2002) 

 

Por meio do artigo acima notamos que a prática teria que estar presente no decorrer do 

curso, para ser pensada e reorganizada, assim ganhando forma e tendo possibilidades de assumir 

uma relevância na formação do professor. . Ainda sobre a prática curricular, a Resolução 

estabelece: 

 

Art. 13. Em tempo e espaço curricular específico, a coordenação da dimensão 

prática transcenderá o estágio e terá como finalidade promover a articulação das 

diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar.  

§ 1º A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e 

reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, com o registro dessas 

observações realizadas e a resolução de situações-problema. 

 § 2º A presença da prática profissional na formação do professor, que não prescinde 

da observação e ação direta, poderá ser enriquecida com tecnologias da informação, 

incluídos o computador e o vídeo, narrativas orais e escritas de professores, 

produções de alunos, situações simuladoras e estudo de casos. 

 § 3º O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado em escola 

de educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre os sistemas de 

ensino, deve ser desenvolvido a partir do início da segunda metade do curso e ser 

avaliado conjuntamente pela escola formadora e a escola campo de estágio 

(BRASIL. MEC/CNE, 2002). 



 

 

 

 

  

 

 Observamos que o Art.13 dispõe que o estágio colabore com a consolidação da 

formação docente por se constituir na “oportunidade de aprendizagem da profissão docente e 

de construção da identidade profissional” (PIMENTA, LIMA, 2004, p.100).  

Silva e Fonseca (2007, p.45) complementam esse fundamento do estágio como “...a 

capacidade de interdisciplinarizar, de integrar, de incluir em contextos específicos os sujeitos 

e os saberes dos excluídos: negros, índios, pobres, homossexuais, portadores de deficiências 

físicas, mentais e outros” .  

 Pimenta e Lima (2004), teóricas pedagogas com doutorado em Educação, no livro 

Estágio e Docênci, abordam alguns aspectos da disciplina de Estágio e sua importância para a 

formação dos futuros docentes. A regulamentação do Conselho Nacional de Educação por 

meio das Diretrizes Curriculares Nacionais (Resoluções CNE nº1/2002 e 2/2002) determinou 

que os cursos de licenciatura passassem a ser denominados cursos de formação de 

professores, ou seja, todos os alunos dos cursos de licenciatura, ainda que não desejem 

exercer a docência quando terminado o curso, deverão cumprir o período de estágio. Essa 

resolução, além de tornar o estágio uma exigência legal para a conclusão do curso, aumentou 

sua carga horária de 200 para 400 horas, causando dificuldades para as instituições 

formadoras.  

 Apesar de o estágio ser uma disciplina importante e com uma carga horária extensa, 

muitas vezes é considerada atividade “meramente instrumental, desvinculada do projeto 

pedagógico do curso” (Pimenta e Lima, 2004, p. 100). As autoras criticam o posicionamento 

do estágio nos últimos períodos do curso, entendendo que as horas obrigatórias dessa 

disciplina deveriam ser distribuídas ao longo do currículo e articuladas em projetos com 

outras disciplinas. No entanto, reconhecem que nem sempre os docentes de outras disciplinas 

conhecem a realidade escolar e/ou valorizam o estágio como processo de formação dos 

futuros professores. 

Para as autoras, o estágio, nos semestres finais da graduação, compete com o tempo que o 

licenciando disponibiliza com outras aulas do curso, como o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), dentre outras atividades, interferindo no aproveitamento do aprendizado que seria de 

vital importância para o embasamento teórico-prático,  após o término da graduação. 

 Neubauer e Cruz (2015) apontam outra dificuldade: que "[...] o desequilíbrio na 

relação teoria-prática, em favor do pretenso tratamento de fundamentos e teorizações [...]" e 

que a escola é objeto praticamente ausente nas ementas, o que "[...] leva a pensar numa 



 

 

 

 

  

formação de caráter mais abstrato e pouco integrado ao contexto concreto em que o 

profissional-professor deve atuar [...]". Assim, o formando não consegue se encontrar como 

tal, levando esse déficit para sua vida profissional (NEUBAUER E CRUZ 2015 apud GATTI 

E BARRETO, 2009, p.130).  

 Outro problema do estágio que merece ser mencionado é a dificuldade para a sua 

realização nas escolas de educação básica. A maioria das instituições de ensino superior não 

possui parcerias efetivas com as escolas públicas e não existe um trabalho, por parte da 

universidade, que conscientize os gestores dessas escolas sobre a necessidade de acolhimento 

dos estagiários e de proporcionar-lhes livre acesso a informações da instituição, como o 

Projeto Político Pedagógico e os planos de aula dos professores.  

 Mesmo com todos os problemas apresentados consideramos o estágio peça 

fundamental para a formação do professor, pois possibilita a articulação entre a teoria 

aprendida na universidade e a prática vivida na escola, conforme apontam Pimenta, Lima 

(2004). 

 

Como componente curricular, o estágio pode não ser uma completa preparação para 

o magistério, mas é possível, nesse espaço, professores, alunos e comunidade 

escolar e universidade trabalharem questões básicas de alicerce, a saber: o sentido da 

profissão, o que é ser professor na sociedade em que vivemos, como ser professor, a 

escola concreta, a realidade dos alunos nas escolas de ensino fundamental e médio, a 

realidade dos professores nessas escolas, entre outras (PIMENTA, LIMA, 2004, 

p.100). 

 

É importante que as escolas abram espaço para os estagiários. Como já foi dito, o 

estágio é fundamental para a construção da identidade do futuro professor.  Entretanto, 

percebe-se que o aluno estagiário é, às vezes, considerado pela escola como um entrave ao 

bom funcionamento escolar.  

 Assim, o estagiário encontra grandes desafios para cumprir seu trabalho na escola. Sua 

presença na escola não é entendida pelo professor supervisor, que muitas vezes tenta lhe 

imputar funções adversas a de “simples” observador das aulas. Não é incomum que lhe peçam 

para participar das aulas, dando sua opinião sobre o conteúdo programático ou mesmo 

preparar e ministrar alguma aula. A equipe administrativa da escola também não compreende 

a finalidade do estágio e dificilmente os estagiários conseguem acesso às informações 

necessárias para entender a dinâmica escolar. A sensação contínua é que o estagiário está 

atrapalhando o bom andamento do ritmo escolar. Além do desconforto de se sentir um 



 

 

 

 

  

“estranho no ninho”, o estagiário perde a oportunidade de ter contato com os planos de aulas 

elaborados pelos professores e conhecer a política educacional adotada na escola. 

 Para minimizar essa situação, a Universidade poderia firmar parcerias efetivas com as 

escolas, de forma que elas recebessem algum tipo incentivo ou contrapartida, como a 

participação na formação dos futuros professores.  

Percebemos que, apesar das Diretrizes de 2002 pretenderem criar uma identidade 

específica para os cursos de formação de professores e a consequente valorização da profissão 

docente, na prática, isso não ocorreu. Os Cursos, em sua maioria, permaneceram seguindo os 

modelos dos bacharelados, não avançando na qualificação e valorização do magistério para a 

educação básica.  

 

 

 

2.2 As Diretrizes para a Formação de Professores de 2015: Nova Tentativa para a 

Formação da Identidade Docente 

 

Em 2015,  foi publicada a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho, que revogava a 

Resolução CNE/CP 1, DE 18 DE fevereiro de 2002. A nova Resolução, como a anterior, 

“Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos 

de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada.” Em menos de treze anos de vigência da primeira 

Resolução, o que terá motivado esta alteração na legislação? 

De acordo com o Parecer CNE/CP n. 2/2015, a mudança foi decorrente de vários 

movimentos direcionados a repensar a formação dos professores do magistério da educação 

básica, com questões e proposições referentes à formação inicial e a formação continuada, 

segundo se observa no documento. 

 

 

Destacaram-se, nesse processo, a criação da Rede Nacional de Formação 

Continuada, em 2004, pelo MEC; a busca de maior organicidade entre os programas 

e os gestores de tais políticas; o redimensionamento da Capes ampliando o foco de 

sua atuação ao incluir a formação de professores de educação básica (...) (CNE/CP 

nº 2, de 1º de julho, 2015, p.6). 

 

A primeira mudança que percebemos entre as duas a diretrizes é que a de 2002 

propunha a separação dos cursos de bacharelado e licenciatura, assim acabando com o sistema 

3+1, enquanto que a de 2015 propõe a articulação entre os cursos de licenciaturas e os cursos 



 

 

 

 

  

de bacharelado, de forma que a dimensão da formação do pesquisador esteja presente em toda 

formação docente. 

O artigo 11 da Diretriz de 01/07/2015 determina que: 

“Art. 11. A formação inicial requer projeto com identidade própria de curso de 

licenciatura articulado ao bacharelado ou tecnológico, a outra(s) licenciatura(s) ou a 

cursos de formação pedagógica de docentes, garantindo: 

,I - articulação com o contexto educacional, em suas dimensões sociais, culturais, 

econômicas e tecnológicas; II - efetiva articulação entre faculdades e centros de 

educação, institutos, departamentos e cursos de áreas específicas, além de fóruns de 

licenciatura;  

III - coordenação e colegiado próprios que formulem projeto pedagógico e se 

articulem com as unidades acadêmicas envolvidas e, no escopo do PDI e PPI, 

tomem decisões sobre a organização institucional e sobre as questões 

administrativas no âmbito de suas competências;  

IV - interação sistemática entre os sistemas, as instituições de educação superior e as 

instituições de educação básica, desenvolvendo projetos compartilhados;  

V - projeto formativo que assegure aos estudantes o domínio dos conteúdos 

específicos da área de atuação, fundamentos e metodologias, bem como das 

tecnologias; 

 VI - organização institucional para a formação dos formadores, incluindo tempo e 

espaço na Jornada de trabalho para as atividades coletivas e para o estudo e a 

investigação sobre o aprendizado dos professores em formação;  

VII - recursos pedagógicos como biblioteca, laboratórios, videoteca, entre outros, 

além de recursos de tecnologias da informação e da comunicação, com qualidade e 

quantidade, nas instituições de formação;  
VIII - atividades de criação e apropriação culturais junto aos formadores e futuros 

professores ( Brasil, CNE\CP 03072015, p.09) 
 

Percebemos que, na diretriz de 2015, buscam-se soluções para resolver os problemas 

não resolvidos pela diretriz de 2002. Isso porque a separação dos cursos de licenciatura e 

bacharelado, objetivo da diretriz de 2002, não foi alcançado, conforme já demonstramos 

anteriormente. 

Percebemos uma similitude entre as duas diretrizes, no Inciso I, que é a preocupação 

para com o contexto educacional e cultural do país. 

Já, no Inciso II, fica clara a preocupação em articular o meio acadêmico com o meio 

escolar, buscando inserir a escola no currículo do graduando para que a mesma não se torne 

uma via de mão única, enquanto que, na diretriz de 2002, a escola tinha um papel menos 

relevante.  

Os demais Incisos do Art. 11. tratam da formação de um professor preocupado não só 

com conteúdo programático, mas também que fosse capaz de contemplar as características 

culturais, as novas tecnologias, o exercício da cidadania.  

Observa-se também a preocupação em formar docentes com um olhar mais humanista, 

para que possam lidar com os conteúdos programáticos e com a realidade vivida, no tempo 



 

 

 

 

  

presente, pelos alunos e sociedade em geral. Assim, a perspectiva é de contribuir para que os 

alunos possam “[…] formar a capacidade de pensar historicamente e, portanto, de usar as 

ferramentas de que a história dispõe na vida prática, no cotidiano, desde as pequenas até as 

grandes ações individuais e coletivas”. (CERRI, 2011, p. 81-82) 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais, notamos, ainda, que há uma preocupação com a 

valorização das licenciaturas em contraponto aos cursos de bacharelado que, de maneira geral, 

até o momento, detêm maior notoriedade social. Percebemos essa inquietação no trecho a 

seguir: 

Ao segmentarem a educação superior pelo estímulo à expansão das matrículas e à 

diversificação institucional, na prática, as políticas para o setor, na maioria dos 

casos, contribuíram para a redução da educação superior à função de ensino. Como 

decorrência desse processo, ocorreram processos e disputas de concepções na ação 

institucional relativa à formação de professores, destacando-se o lócus onde deveria 

ocorrer suas prioridades, diretrizes, dinâmica curricular, relação entre formação e 

valorização profissional, entre outras. É importante situar que a priorização dos 

bacharelados, nas diversas áreas, contribuiu para a redução de espaço dos cursos de 

licenciatura e, em muitos casos, para o consequente empobrecimento da formação de 

professores, agravado, ainda, pelo fato de grande parte das IES formadoras – 

faculdades e centros universitários – pautar sua atuação no âmbito do ensino, 

secundarizando a pesquisa e a extensão. Por outro lado, é relevante reconhecer, 

paradoxalmente, outros movimentos, sobretudo nas universidades, de rediscussão da 

formação, resultando na instituição de fóruns de licenciaturas, na estruturação de 

projetos pedagógicos articulados para as licenciaturas, na proposição de políticas e 

gestão, entre outros. (CNE/CP nº 2, de 1º de julho, p.6, 2015) 

 

A importância da prática nos cursos de licenciatura é objeto de preocupação das duas 

diretrizes, uma vez que ambas orientam que a prática não fique restrita ao estágio. No entanto, 

como vimos anteriormente, verifica-se que as práticas, nos cursos de licenciatura, ainda 

permanecem relacionadas apenas com as horas de estágio. Os licenciandos têm poucas 

opções, como o PIBID e o PET3, para conhecer a realidade escolar. 

Reconhecendo esse problema, a diretriz de 2015 determina que o aluno exerça mais 

atividades na escola que a simples observação em sala de aula. 

 

 Art.12 §III atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições 

educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas do campo 

educacional, assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, experiências 

e utilização de recursos pedagógicos (Brasil, CNP\CP nº2- 03072015, p.11). 

 

 

                                                 
3 Pibid (Programa Institucional de bolsa de iniciação à docência) que possibilita a vivência do pibidiano na 

realidade escolar promovendo a aproximação das escolas públicas e universidade. No PET (Programa de 

Educação Tutorial) os graduando desenvolvem, com a colaboração de um tutor, projetos de ensino pesquisa e 

extensão 



 

 

 

 

  

Sendo assim, os cursos de licenciatura devem mudar a sua concepção de ensino, 

valorizando as horas práticas, tanto quanto as horas teóricas, e preparando o aluno para  

vivência no ambiente escolar, pois não adianta mudar as diretrizes se a matriz do curso não 

concebe a prática do ensino como fundamental para a formação do futuro professor. Da 

mesma forma, a escola deve ser preparada para receber o estagiário, proporcionando 

condições para a aprendizagem no cotidiano escolar, mas, como apontamos anteriormente, há 

grande dificuldade de aceitação do aluno estagiário na rotina da escola. 

 Apesar do estágio não ter sofrido grandes modificações, em relação ao documento de 

2002, nas Diretrizes de 2015, para sanar seus problemas operacionais, ele se constitui em um 

componente importante na formação docente, pois ele é um divisor de águas. De acordo com 

Pimenta e Lima (2004), é durante o estágio que o licenciando reúne condições para definir sua 

continuidade ou não docência. 

No Art.13 das Diretrizes, temos uma estrutura de currículo montada, pensando em uma 

formação que pode contribuir para que o formando compreenda a complexidade e a 

multirreferencialidade que englobam sua formação, na qual fica implícita e indissociável a 

prática docente do conteúdo teórico do curso, apropriando-se de noções não só de cunho 

cientifico, mas também que se referem ao ensino, aos processos educativos, aos 

conhecimentos tecnológicos e, estruturado por meios de uma base nacional comum das 

orientações curriculares (CNE/CP nº 2, de 1º de julho, p.50, 2015), conforme se pode verificar no 

documento, que dispõe que 

 

§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) 

horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito) 

semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo:  

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, distribuídas ao 

longo do processo formativo;  

II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de 

formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas 

específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição;  

III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades 

formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta 

Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;  

IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido no inciso III do 

artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, 

da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o projeto de curso da 

instituição.[...] 

§ 6º O estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da organização 

curricular das licenciaturas, sendo uma atividade especifica intrinsecamente 

articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico.  (Brasil, 

CNE/CP, 2015). 
  



 

 

 

 

  

 

Nas Diretrizes de 2015, houve um aumento de 400 horas da carga horária dos cursos, 

passando os cursos de licenciaturas de 2800 para 3200 horas mínimas para a sua 

integralização. Dessas, determinou-se que 400 horas seriam de prática como componente 

curricular, distribuídas ao longo da graduação, sendo que estas horas estariam ligadas 

diretamente às disciplinas de formação de professores.  

Mesmo com a determinação do aumento do número de horas de disciplinas 

pedagógicas, pode acontecer que alguns cursos de licenciatura distribuam essa carga horária 

para as disciplinas teóricas, isso porque, ainda há ainda, nos cursos em geral, um apreço 

especial às disciplinas de conteúdos específicos,  em detrimento das disciplinas voltadas para 

o ensino.  

As Diretrizes de 2015 buscam articular o curso de formação de professor com a 

educação básica. É difícil se pensar nessa articulação, se temos que levar em consideração que 

a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), proposta pelo governo, foi totalmente 

desconsiderada quando o mesmo governo impõe uma mudança na estrutura do Ensino Médio, 

via Medida Provisória (MP 746\2016). Essa Medida Provisória, além de dificultar esse 

diálogo entre as escolas de ensino básico e as instituições superiores, coloca em risco até 

mesmo os cursos de licenciatura. Se as Diretrizes de 2002  tinham como um de seus 

propósitos a valorização da identidade docente, a MP 746\2016 vem num sentido contrário, 

uma vez que estabelece até mesmo que, para exercer a docência, não é necessário ser 

licenciado, bastando  o chamado “notório saber” (Inciso IV do Artigo 61 da MP 746\2016).  

Essas mudanças, à revelia da sociedade e dos profissionais da educação, colocam um 

grande ponto de interrogação quanto ao futuro a educação no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Observamos, no decorrer do trabalho, que a evolução da regulamentação da formação 

de professores no Brasil aconteceu em passos lentos, normalmente sendo realizada em um 

plano idealizado, sem nenhuma interlocução com os professores, com os profissionais da área 

da educação ou com a sociedade. 

Sendo assim, os técnicos que pesquisam e elaboram as leis projetam a sua execução 

integralmente, mas, quando se colocam essas leis em prática, temos as divergências entre o 

que está previsto e o que é efetivamente realizado. Mesmo assim, entendemos que as 

Diretrizes de 2002 trouxeram uma mudança ao cenário das instituições de formação de 

professores, buscando a separação entre o bacharelado e a licenciatura, com o intuito de se 

criar uma identidade própria para as licenciaturas.  

As Diretrizes de 2002 não propunham só essa mudança, mas foi uma das poucas que 

podemos afirmar que se efetivaram, na maior parte dos cursos, embora muitos tenham 

mantido o seu currículo muito parecido com o antigo modelo 3+1. 

Observamos que, mesmo com a carga horária pré estabelecida, com horas de APCs, 

Estágio supervisionado, dentre vários outros programas que são disponibilizados aos 

licenciandos pela Universidade, ainda não se nota uma preocupação significativa com a 

formação docente. Muitos egressos, quando concluem a licenciatura, não seguem a carreira 

docente, por esses descasos dos cursos de formação. 

As novas Diretrizes de formação de professores de 2015 procuram articular o ensino 

básico com o ensino superior, postulando uma nova concepção do estágio obrigatório, no qual 

o aluno deve se inteirar de todas as atividades do cotidiano escolar não se restringindo apenas 

à observação em sala de aula e as aulas de regência. Para a preparação do futuro professor, as 

Diretrizes de 2015 determinam que 400 horas sejam direcionadas para as disciplinas 

pedagógicas.    



 

 

 

 

  

Mas as Diretrizes por si só não garantem que as mudanças propostas vão se efetivar. 

Isso dependente muito da gestão dos cursos, dos docentes e até dos estudantes em formação. 

Nos cursos, existem disciplinas de conteúdos específicos não necessariamente articuladas à 

prática de ensino. Não adianta termos 400h/aulas de conteúdos de prática como componente 

curricular se os docentes as trabalharem de forma desarticulada dos demais conteúdos do 

curso. No caso do Curso de Historia da UFTM, algumas disciplinas de conteúdos específicos 

já foram planejadas buscando-se a articulação com o ensino, basta saber se, na prática, essa 

articulação vai ocorrer. 

As mudanças são difíceis de serem efetivadas, pois é difícil romper com uma tradição, 

elas ocorrem lentamente. Algumas pequenas mudanças estão acontecendo, no entanto, a nova 

gestão governamental para a área da educação, que impôs mudanças radicais no ensino 

médio, torna difícil de se prever o que acontecerá futuramente na educação.  
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