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RESUMO 

 

A formação de professores é um tema na área da educação que move inúmeros 
pesquisadores, professores, instituições e projetos, em diversos lugares do planeta. Os 
desafios contemporâneos para a promoção de uma formação de professores adequada e de 
qualidade são inúmeros. Podemos verificar um problema estrutural com relação à oferta e à 
qualidade de cursos de formação de professores em nosso país. É nesse cenário que surge o 
Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), uma política de 
nível federal cujos principais objetivos são o de ampliar as vagas de formação universitária 
inicial (Licenciaturas) para professores que atuam na rede pública e ainda não possuem 
formação nesse nível, bem como o de melhorar a qualidade da formação oferecida nesses 
cursos. O objetivo desse trabalho é apresentar os desafios contemporâneos da formação de 
professores e demonstrar como eles podem se articular ao tipo específico de formação que é 
oferecido pela modalidade do PARFOR. Por constituírem-se exclusivamente de profissionais 
da educação que já possuem experiências em sala de aula, as turmas do PARFOR requerem 
um olhar singular para suas especificidades. Conforme os resultados apontados nessa 
pesquisa, as principais peculiaridades dos cursos do PARFOR são: o caráter híbrido da 
formação oferecida nessa modalidade, pois são cursos de formação universitária inicial 
(Licenciatura) que possuem características de formação contínua; a necessidade de que os 
formadores selecionados para o trabalho com os alunos-professores desenvolvam a 
sensibilidade da escuta e a capacidade de possibilitar conexões entre os temas propostos para 
estudo e a realidade vivida pelos alunos-professores; e a necessidade do planejamento, 
desenvolvimento, promoção e implantação de uma metodologia diferenciada e específica que 
atenda às expectativas, necessidades e singularidades de turmas de Licenciaturas formadas 
exclusivamente de profissionais da educação atuantes na rede pública de ensino, como é o 
caso das turmas do PARFOR. 
 
Palavras-chave: Formação de Professores, PARFOR, Currículo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The teacher education is a topic in education that drives many researchers, the teachers, 
institutions and projects in various places on the planet. Contemporary challenges to the 
promotion of an adequate and quality teacher education are numerous. We can see a structural 
problem with regard to the supply and quality of teacher education courses in our country. It is 
in this scenario that the National Teacher Education of Basic Education (PARFOR), a policy of 
the federal level whose main objectives are to expand the initial waves of university education 
(Graduation) for teachers working in public schools and not yet have education at this level, as 
well as to improve the quality of education offered in these courses. The aim of this paper is to 
present the contemporary challenges of teacher education and demonstrate how they can 
articulate the specific type of education that is offered by PARFOR mode. For being exclusively 
for education professionals who already have experience in the classroom, classes of PARFOR 
require a singular look to their specificities. According to the results presented in this study, the 
main peculiarities of courses PARFOR are: the hybrid nature of the education offered in this 
modality because they are courses of university education (Graduation) that have 
characteristics of continuing education; the need for trainers selected for work with students-
teachers to develop the sensitivity of listening and the ability to enable connections between the 
topics proposed for study and the reality experienced by this students-teachers; and the need of 
planning, development, promotion and implementation of a different and specific methodology 
that meets expectations, needs and singularities of classes university education formed 
exclusively for education professionals working in public schools, such as the classes of 
PARFOR. 
 
Keywords: Teacher Education, PARFOR, Curriculum. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Minha história com a Educação começou desde muito pequena. Sempre foi a 

minha intenção atuar nessa área. Lembro-me de muito pequenina dizendo aos meus 

pais que gostaria de ser professora. Obviamente, nesses momentos não percebia as 

portas que a Educação é capaz de abrir e nem tinha noção do quanto esta área 

pode ser abrangente, ampla e maravilhosa. 

Portanto, me formei no Ensino Médio em 2003 e, no ano seguinte, já entrei 

para a Universidade para cursar Pedagogia no Centro Universitário São Camilo. Ao 

longo do curso é que fui percebendo que a Educação é uma área que oferece muito 

mais do que a simples possibilidade de tornar-se professor. Entrei em contato com 

inúmeras possibilidades de trabalho de um pedagogo, como a Pedagogia 

Empresarial e a Pedagogia Hospitalar. 

Porém, apesar de estudar a respeito desses campos diferenciados, minhas 

reflexões a respeito da Educação me levaram a pensar muito sobre a formação de 

professores. Durante todo o curso de Pedagogia, sempre procurei buscar 

informações sobre a formação de professores. A ideia de formar esses profissionais 

começou a crescer dentro de mim e, por incentivo de meus professores, comecei a 

pensar na possibilidade de, após terminar o curso de Pedagogia, tentar o processo 

seletivo para o Mestrado. 

Mas outro tema que me chamava muito a atenção durante a graduação era a 

alfabetização. Foi ainda na época da universidade que entrei em contato pela 

primeira vez com diversos teóricos, muitos sendo da área da educação. 

Conheci teorias como a de Piaget, a respeito da assimilação e acomodação 

de informações de cunho cognitivo e de como a criança coloca em xeque seus 

conhecimentos, produzindo, assim, um novo conhecimento e novas formas de 

resolução de problemas. 

Tive contato, também, com a teoria sócio-intercionista, de Vygotsky, que 

defende a Zona de Desenvolvimento Proximal como área onde o professor deve 

intervir sempre, a fim de mobilizar o conhecimento do aluno, movendo-o à Zona de 

Desenvolvimento Real. 

Além desses teóricos, abrangentes e amplamente difundidos pela Psicologia 

da Educação, entrei em contato com autores mais específicos a respeito do tema da 

alfabetização. Como, por exemplo, Ana Teberosky e Emília Ferreiro, esta última uma 
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argentina, que, inclusive, trabalhou algum tempo com o próprio Piaget. Fiquei 

encantada quando descobri um livro dessas autoras chamado Psicogênese da 

Língua Escrita, pois foi um livro que me desvendou muitos mistérios sobre a 

alfabetização de crianças. 

Um desses mistérios foi: como precisamos ver hoje a alfabetização. 

 
 [...] a aprendizagem da leitura, entendida como um questionamento a 
respeito da natureza, da função e do valor desse objeto cultural que é a 
escrita, inicia-se muito antes do que a escola imagina, transcorrendo por 
insuspeitados caminhos (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. v). 

 

Outras autoras estudadas e que muito me interessaram foram Telma Weisz, 

Magda Soares e Délia Lerner. Porém, percebi, desde o ensino superior, o medo que 

eu e minhas colegas tínhamos de entrar numa sala de aula e alfabetizar nossos 

alunos. É claro que eu, como também tinha os meus receios, senti a necessidade de 

buscar mais subsídios a respeito da alfabetização de crianças. Numa atitude pessoal 

e independente, estudei algumas questões, relacionadas à alfabetização, muito além 

do que era pedido na universidade. 

Ao que me parecia, a forma de alfabetizar as crianças havia mudado, mas a 

formatação dos cursos de formação de professores alfabetizadores, e também a 

formação de professores de modo geral, continuava como há muito tempo. Telma 

Weisz traz uma ideia muito interessante a respeito da formação que teve no curso 

normal1. 

 

Formada no normal, um curso técnico de 2º grau, supunha-se que a 
professora deveria aprender um conjunto de procedimentos para realizar a 
tarefa de ensinar. Tínhamos aulas de metodologia da linguagem, da 
matemática, das ciências, dos estudos sociais. Essas metodologias eram 
um conjunto de práticas que aprendíamos e deveríamos reproduzir com 
nossos alunos. Saíamos da escola menos preparadas do que um mecânico, 
a quem se ensina a apertar esse parafuso e soltar aquele, mas que tem de 
conhecer muito bem o motor com o qual está trabalhando, para 
compreender o que se modifica lá quando se mexe aqui ou ali (WEISZ, 
2006, p. 13). 

 

                                            
1 A primeira Escola Normal brasileira foi criada em 1835 e era um curso de nível secundário 
(atualmente, é o Ensino Médio) que formava professores para atuarem no ensino primário. Apesar de 
ainda existir em alguns locais do país, a oferta desses cursos vem diminuindo ao longo do tempo. As 
instituições que ofereciam cursos normais tiveram, a partir da promulgação da LDB em 1996, a 
possibilidade de reformulação do curso para transformá-lo em um curso superior de Licenciatura, a 
Pedagogia. 
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Na minha história, ainda no segundo ano de graduação, em 2005, comecei 

um estágio remunerado numa escola privada, na Zona Leste de São Paulo. Eu era 

responsável pela alfabetização de oito alunos, com seis anos de idade. Porém, 

infelizmente, não podia aplicar na prática os conceitos que aprendia na teoria, no 

curso de Pedagogia e em meus estudos pessoais. A escola possuía um discurso de 

novas ideias, contudo oferecia, na prática, um ensino radicalmente tradicional. E as 

outras professoras da escola pareciam não se incomodar com isso, o que me fez 

perceber novamente a precariedade da formação de algumas dessas professoras 

que, como eu, eram, na maioria, estagiárias ou recém-formadas. 

Segundo Lerner (2002), o ensino tradicional tem sido estruturado sobre um 

eixo contínuo, linear, e visto como algo acumulativo, irreversível, impossibilitado de 

oferecer outros caminhos. Existem problemas muito mais complexos do que a 

ortografia, quando se está alfabetizando, porém o enfoque da escola tradicional 

continua sendo “escrever certo” e “não escrever errado”, acertar sempre e não errar 

nunca. 

Infelizmente, ainda em 2002, Délia Lerner já dizia que “[...] a mudança radical 

de perspectiva que ocorreu nos últimos vinte anos em relação à alfabetização não 

teve suficiente eco nas instituições formadoras de professores” (LERNER, 2002, p. 

31). Então, durante os três anos em que lecionei nessa instituição privada, não pude 

colocar em prática meus conhecimentos e minhas novas ideias sobre a 

alfabetização de crianças, pois ninguém, professores ou equipe gestora, se 

preocupava em oferecer uma educação efetivamente pautada em um trabalho 

articulado e crítico. 

Porém, essa concepção tradicional por parte das escolas, aos poucos, está 

mudando. Pude perceber isso depois de formada, quando, em 2008, ingressei, 

através de concurso público, na Rede Municipal da cidade de São Paulo. Ali, 

trabalhei com uma turma de 2º ano e a escola possuía uma visão totalmente 

diferente de alfabetização, com relação à escola privada na qual eu lecionava antes. 

Senti uma enorme diferença entre o trabalho apresentado pela rede pública e 

a privada. Muitas diferenças puderam ser observadas, desde a quantidade de 

alunos por turma até a concepção de alfabetização que pautava a prática. Pude dar 

continuidade à alfabetização de meus alunos dentro de uma perspectiva 

transformadora e obtive grandes resultados com aquelas crianças. 
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Infelizmente, após me formar, não consegui dar continuidade aos meus 

estudos, por motivos financeiros, e a ideia de participar do processo seletivo do 

Mestrado acabou ficando para um momento mais oportuno. De qualquer forma, os 

temas da formação de professores e da alfabetização que se entrelaçaram aos 

meus caminhos acadêmicos, durante o curso de Pedagogia, pareciam também 

entrelaçados quando observava minha prática e de meus colegas, pois sempre 

conseguia perceber a fragilidade de nossas formações para trabalhar com as 

crianças, principalmente aquelas em fase de alfabetização. 

Apesar de meus problemas financeiros, a vontade de voltar a estudar era 

muito grande e a vontade de contribuir com o tema da Formação de Professores era 

maior ainda. Eu não havia esquecido o quanto pensava em lecionar na universidade 

e ajudar os alunos a discutir a respeito de temas importantes para a Educação e, 

principalmente, a discutir a área da alfabetização. 

Então, na metade do ano de 2008, ingressei numa especialização em 

“Docência no Ensino Superior” na Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), 

onde aprendi muito a respeito das atividades dos professores universitários e decidi 

pesquisar sobre a formação inicial do professor alfabetizador, ou seja, a formação no 

curso de Pedagogia do professor que vai alfabetizar. O resultado dessa pesquisa me 

deixou admirada. Durante o curso de Pedagogia, estudei, por conta própria, muito a 

respeito de alfabetização, justamente por pensar que a formação oferecida estava 

falhando em alguns pontos. Mesmo assim, não tinha ideia de quantos estudantes de 

Pedagogia, de várias universidades, sofrem numa agonia e num medo sufocante da 

sala de aula. Ao final do curso de especialização, em 2009, produzi um artigo sobre 

o tema. Inclusive, em 2011, pude apresentar os resultados dessa pesquisa no “X 

Encontro de Pesquisadores” na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP). 

Na metade do ano de 2011, tive a tão esperada coragem e a possibilidade de, 

finalmente, participar do processo seletivo do Mestrado. Ao iniciar o Mestrado, minha 

pretensão era atuar na área do ensino superior e, exatamente por isso, escolhi a 

linha de pesquisa “Formação de Educadores”. 

A aprovação no Mestrado, principalmente em uma universidade tão renomada 

quanto a PUC-SP, foi motivo de muito orgulho para todos de minha família, 

principalmente os meus pais, que sempre gostaram de estudar, mas por motivos 

diversos não terminaram de cursar o Ensino Médio. 
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Ao final do primeiro semestre de curso, fui convidada para participar do 

processo seletivo para lecionar como professora-formadora no curso de Pedagogia 

do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR) da 

PUC-SP. Conforme será demonstrado ao longo desse trabalho, o PARFOR é um 

Plano de Formação de Professores de nível federal, que consiste em oferecer 

cursos de licenciatura com bolsa integral para os professores que já atuam em 

Redes Públicas e ainda não possuem sua formação em nível superior ou que já 

possuem essa formação em nível superior, porém pretendem cursar outra 

licenciatura. Os cursos a serem oferecidos são de escolha das próprias 

universidades que participam do Plano. No caso da PUC-SP, onde trabalho com o 

PARFOR desde o início de 2012, é oferecido somente o curso de Pedagogia. 

Esse processo seletivo consistia em elaborar um Plano de Trabalho a ser 

desenvolvido no curso de Pedagogia, na Unidade Temática de “Alfabetização e 

Letramento”, além de passar por uma entrevista com a professora coordenadora do 

curso. Nesse momento, as perspectivas profissionais estavam se abrindo justamente 

para o que sempre foi a minha intenção: lecionar no Ensino Superior, no curso de 

Pedagogia, discutindo o tema da alfabetização. Empenhei-me da melhor forma que 

pude na elaboração do Plano, participei da entrevista e fui selecionada para a vaga.  

Os fatores que mais contribuíram para minha aprovação foram: ter estudado 

muito a respeito de formação de professores e de alfabetização, estar cursando o 

mestrado e estar envolvida em pesquisas sobre a formação oferecida nos cursos de 

Pedagogia. Além disso, o fato de ser funcionária pública e professora da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo também ajudou, pois trabalharia debatendo as 

questões da alfabetização com professores que conseguiria compreender 

facilmente, já que eu também vivenciava a realidade de muitos de meus futuros 

alunos. Este momento de minha vivência seria riquíssimo, pois possuiria a 

possibilidade de atuar como formadora de professores alfabetizadores, ao mesmo 

tempo em que atuaria com crianças do Ensino Fundamental na Rede Municipal. E, 

atualmente, ainda acumulo meu trabalho como professora de Ensino Fundamental I 

na Rede Municipal de São Paulo com o de docente dos temas da alfabetização no 

curso de Pedagogia/PARFOR. 

Portanto, no início de 2012, com a atuação como formadora de professores 

alfabetizadores no curso de Pedagogia/PARFOR, comecei a perceber a 

necessidade de um olhar diferenciado para aqueles educadores, tendo em vista que 
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já eram professores e que poderiam ter sobre si mesmos a noção equivocada de 

que não necessitam de aprofundamentos teóricos sobre questões educacionais e de 

ensino-aprendizagem. Ao contrário, percebi que a maioria possuía alguns 

conhecimentos teóricos e reconhecia a necessidade de que o professor esteja 

sempre em formação. 

O trabalho com alunos de um curso de Pedagogia que já são professores da 

rede pública oferece um leque de possibilidades de discussões e vem de encontro 

com o que Tardif defende: 

 

Para as faculdades de educação, o reconhecimento da prática da profissão 
como processo de aprendizagem profissional deveria incluir o 
desenvolvimento de uma parceria com os professores, de modo que estes 
tomem parte, diretamente, na formação de professores (2011, p. 181). 

 

Ou seja, pude perceber na prática a defesa que muitos autores fazem sobre a 

importância de trazer para a universidade aqueles que já são professores. No 

PARFOR, há essa possibilidade, pois eles próprios tornam-se sujeitos de sua 

aprendizagem e esta ocorre de forma mais agradável e compreensível quando está 

pautada na troca de conhecimentos e nos estudos de casos reais trazidos por eles 

mesmos. 

 

O problema de pesquisa 

 

 A partir do momento em que percebi as especificidades dos alunos do curso 

de Pedagogia/PARFOR, comecei a compreender a necessidade de discutir algumas 

características próprias da formação do professor nessa modalidade de ensino. É 

possível perceber, de imediato, que os alunos-professores do curso de 

Pedagogia/PARFOR são muito diferentes dos alunos de um curso de Pedagogia 

“regular”, tendo em vista que todos são professores que já atuam na rede pública 

Municipal e/ou Estadual. 

 Levando em consideração minhas constatações a respeito dos alunos do 

curso de Pedagogia/PARFOR e algumas das diversas pesquisas que estudam os 

índices alarmantes de alunos que percorrem a educação básica sem o domínio 

competente da linguagem oral e escrita, coloca-se a questão do porquê essas 

crianças não estarem aprendendo. 



19 
 

 Inúmeros motivos para esse fracasso podem ser elencados. Podemos citar 

como exemplo a desmotivação dos professores devido a questões salariais, de 

desrespeito e desvalorização da profissão, de políticas públicas mal-concebidas, 

mal-implantadas e não consolidadas, as características somente partidárias de 

algumas políticas públicas, a falta de verba e de materiais considerados básicos 

para o trabalho com as crianças, a desvalorização da escola e do ensino pelas 

famílias dessas crianças, os problemas sociais e financeiros pelos quais elas 

passam etc. 

 De qualquer modo, não podemos negar que, se unindo a todos esses 

problemas, ainda são oferecidos, na sua quase totalidade, cursos de formação 

universitária inicial que não permitem aos futuros professores compreenderem e 

implementarem propostas inovadoras de trabalho onde a finalidade última seja 

sempre a aprendizagem da criança. Infelizmente, a maioria dos cursos de formação 

contínua oferecidos, de modo geral, reproduzem as práticas tradicionais e 

apresentam-se apenas como cursos, palestras, workshops ou oficinas que 

acontecem fora da escola, não possibilitando que o professor perceba uma 

verdadeira relação com a sua prática e nem permitindo mudanças profundas e 

radicais no trabalho com os alunos, principalmente da rede pública. 

Diante disso, o Ministério da Educação (MEC), vem concebendo e 

implantando Programas e Projetos de Formação inicial e contínua de professores 

que poderiam auxiliá-los na superação de suas dificuldades e desafios. 

 Dentre essas iniciativas, o MEC propõe o PARFOR. Sintetizando, esta 

pesquisa tem como questão central apresentar alguns desafios a respeito da 

formação de professores na contemporaneidade, um breve histórico a respeito de 

como o PARFOR foi instituído, como vem acontecendo essa formação e apresentar 

algumas possibilidades de atuação num curso de formação universitária inicial com 

professores que já estão em exercício.  

Portanto, proponho a seguinte questão, que norteou a pesquisa: “Quais são 

as possibilidades de atuação para o trabalho no curso de Pedagogia/PARFOR, 

levando em consideração os desafios contemporâneos da formação de professores 

e as especificidades dos alunos?”. 
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Objeto e objetivos da pesquisa 

  

A pesquisa apresentada tem como objeto de estudo o curso superior de 

Pedagogia/PARFOR da PUC-SP e a formação de professores por ele oferecida. 

Para tanto, os objetivos dessa pesquisa são: 

 

a) fundamentar a formação universitária inicial e contínua de professores e o 

currículo na contemporaneidade; 

b) apresentar o surgimento do PARFOR no Brasil; 

c)  identificar especificidades dos alunos e possibilidades de atuação num 

curso de Pedagogia/PARFOR. 

 

Hipóteses 

 

 Algumas hipóteses levantadas para a compreensão do problema apresentado 

anteriormente são: 

 

a) a coordenação e os professores do curso de Pedagogia PARFOR devem 

levar em consideração a realidade diferenciada dos estudantes que já são 

professores, ou seja, que geralmente são pessoas com idade mais elevada 

do que a maioria dos universitários nos cursos regulares, pessoas que já são 

chefes de família e principais fontes de renda da própria casa, pessoas que 

trabalham durante o dia todo, às vezes em duas ou três escolas diferentes, 

pessoas que moram e trabalham longe da universidade e que muitas vezes 

se locomovem dependendo de transporte público; 

b) o curso precisa ser adaptado a um grupo que já possui grandes experiências 

com a área da educação, onde muitos estudantes já cursaram outra 

graduação ou pós-graduação lato sensu ou stricto sensu; 

c) os formadores do PARFOR devem pensar as aulas levando em consideração 

a experiência de sala de aula que os alunos trazem e seus conhecimentos 

sobre a área da educação, fornecendo subsídios para que os alunos possam 

melhorar sua prática imediata. 
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O tema da pesquisa e a estrutura do trabalho 

 

 A formação de professores é um tema complexo, que não esgota todas as 

suas possibilidades em uma única pesquisa, portanto a intenção do presente 

trabalho é contribuir apresentando algumas possibilidades de atuação dentro dos 

cursos de formação universitária inicial do PARFOR, levando-se em consideração as 

especificidades das turmas de professores que já estão em exercício na rede pública 

de ensino. Minha intenção é continuar lecionando no Ensino Superior, procurando 

rever minha prática na formação de professores, auxiliando rumo a uma melhora 

qualitativa na atuação dos professores, prioritariamente na rede pública. 

Portanto, o primeiro capítulo, intitulado “Formação de professores e currículo: 

desafios contemporâneos”, apresenta como tema a formação de professores e o 

currículo, sendo conceituados e discutidos na perspectiva de desvendar seus 

significados. Esse capítulo discute a formação inicial do professor num curso de 

graduação, o currículo e sua articulação com a formação de professores e, mais 

especificamente, a formação do professor no curso de Pedagogia. Os autores que o 

embasam são Apple (1997, 2006), Abramowicz (2006), Domingues (1988), Moreira 

e Silva (1995), Silveira Filho (1981), Giroux (1997), Santomé (1998), Freire (2011), 

Goodson (1995), Apple e Beane (2001), Libâneo (2010), Dewey (2002), García 

(1999), Imbernón (2010), Noffs (2003), Nadal (2009), Alarcão (2010), Feldmann 

(2009), Perrenoud (2002), Sacristán (1999), Libâneo (1996, 2010), Tardif (2011), 

Abramovicz (2001), Nóvoa (1999), Gatti (2009, 2010), Silva (2003), Oliveira (2010), 

Pimenta (2011) e Veiga et al. (1997). 

No segundo capítulo, intitulado “O curso de Pedagogia e o Plano Nacional de 

Formação dos Professores da Educação Básica”, são discutidas algumas questões 

a respeito do curso de Pedagogia no Brasil, estatísticas sobre a formação dos 

professores que atuam na rede pública e o Plano Nacional de Formação dos 

Professores da Educação Básica (PARFOR). Também apresenta uma discussão a 

respeito do trabalho feito durante o ano de 2012 e até o momento no PARFOR, 

através das Unidades Temáticas sobre Alfabetização. Os autores utilizados nesse 

capítulo foram: Oliveira (2010), Gatti e Nunes (2009), Gatti et al. (2011), Soares 

(2001) e Ferreiro (2008). Além disso, foram utilizadas leis federais bem como 

documentos legais da própria universidade, como a Matriz Curricular, Ementas das 

Unidades Temáticas lecionadas e resultados de instrumentos avaliativos utilizados 
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ao final de cada semestre de aula. A intenção principal desse capítulo é analisar 

algumas legislações e dados estatísticos a respeito da formação de professores e 

apresentar o PARFOR, explicando seu funcionamento desde as leis que o 

fundamentam até as questões práticas sobre como os professores se inscrevem 

para participar do Plano e algumas possibilidades de atuação para a formação. 

O terceiro capítulo, intitulado “Metodologia da pesquisa”, apresenta a 

metodologia utilizada para que fosse possível responder ao problema central dessa 

pesquisa, colocado anteriormente. Os autores que embasaram a escrita foram: 

Chizzotti (2010), Severino (2007), Gil (2007), Richardson (1999), Soriano (2004) e 

Laville (1999). 

Por fim, apresentamos um retrospecto do percurso de estudo e as 

Considerações Finais. 
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1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CURRÍCULO: DESAFIOS 

CONTEMPORÂNEOS 

 

1.1 Formação de professores: significados e concepções 

 

A formação e o desenvolvimento pessoal e profissional de professores tem 

sido objeto de inúmeras pesquisas dentro e fora do Brasil. Muitas delas, com foco na 

formação permanente, ou em serviço, e outras com foco na formação inicial, dentro 

do curso de Pedagogia e das licenciaturas, de modo geral. 

A questão da formação de professores é complexa, pois deve levar em 

consideração as inúmeras facetas da prática pedagógica. De qualquer forma, 

tentaremos elucidar alguns pontos essenciais, a fim de que se compreenda a 

formação de professores como prática obrigatória, com a finalidade principal de 

transformação da realidade educacional brasileira atual. 

O próprio termo formação de professores é algo suscetível de discussões. 

Utilizaremos, nesse estudo, as definições que García (1999) apresenta. Ele 

demonstra três motivos principais para utilizarmos a palavra formação e não 

educação, treinamento, treino, reciclagem ou outro termo com relação à 

aprendizagem dos professores. 

 
Em primeiro lugar, a formação como realidade conceptual, não se identifica 
nem se dilui dentro de outros conceitos que também se usam, tais como 
educação, ensino, treino, etc. Em segundo lugar, o conceito formação inclui 
uma dimensão pessoal de desenvolvimento humano global que é preciso 
ter em conta face a outras concepções eminentemente técnicas. Em 
terceiro lugar, o conceito formação tem a ver com a capacidade de 
formação (GARCÍA, 1999, p. 21-22). 

 

 Isso significa que, ao utilizarmos o termo formação de professores, levamos 

em consideração que não é possível compreendermos o estudo constante do 

profissional da educação apenas com uma visão técnica da aplicação de métodos 

de ensino. O professor, indivíduo-alvo da formação, é, por sua vez, o responsável 

pelo seu próprio processo de aprendizagem. Devemos levar em conta que os 

adultos em formação não podem passar apenas por um treino, já que possuem 

diversas competências e representações da profissão e são os principais 

responsáveis pelo seu próprio processo de aprendizagem (GARCÍA, 1999). 
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Utilizaremos, aqui, o conceito formação universitária inicial, para referirmo-nos 

aos estudantes dos cursos de Pedagogia e demais licenciaturas que estão 

estudando para exercer a profissão e o conceito formação contínua para referirmo-

nos aos docentes que já atuam na educação e que, por inúmeros motivos, buscam 

um aperfeiçoamento em seus conhecimentos. A formação contínua poder acontecer 

em palestras, oficinas, cursos etc. oferecidos fora da escola ou em momentos 

destinados à formação dentro do próprio horário de trabalho do professor, dentro da 

própria escola. 

 É importante que se leve em conta os motivos pelos quais o termo formação 

de professores é utilizado tanto para os sujeitos que estão estudando para serem 

professores (formação universitária inicial) como para os que já o são (formação 

contínua). A palavra formação traz subjacente um significado contra o 

tecnicismo/treinamento e a favor da aprendizagem ampla, do desenvolvimento de 

habilidades e de competências profissionais. O que se modificará entre a formação 

inicial e a formação contínua será o conteúdo, o formato do curso, as opções 

metodológicas, porém o termo é o mesmo. 

Concordamos com García quando ele define a formação de professores de 

forma bem complexa e com as seguintes palavras: 

 
A Formação de professores é a área de conhecimentos, investigação e de 
propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização 
Escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em 
formação ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipa, em 
experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os 
seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite 
intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e 
da escola, com o objectivo de melhorar a qualidade da educação que os 
alunos recebem (1999, p. 26). 
 

 A partir dessa definição, é possível desdobrarmos algumas das várias facetas 

da formação de professores, tanto universitária inicial quanto permanente. Podemos 

verificar, portanto, que a formação de professores é o estudo, de forma individual ou 

coletiva, para intervenção profissional, com a finalidade de melhoria na qualidade de 

seu trabalho. Portanto, “[...] a qualidade de ensino que os alunos recebem é o 

critério último – frequentemente inescrutável – para avaliar a qualidade da formação 

na qual os professores se implicaram” (GARCÍA, 1999, p. 27). 

 Imbernón (2010) apresenta-nos dois modelos básicos de formação de 

professores que vêm sendo difundidos através dos tempos. 
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O primeiro modelo, por ele chamado de modelo aplicacionista ou normativo, 

possui como características formar o professor baseando-se na ideia de que existem 

soluções elaboradas previamente, por profissionais externos à sala de aula, que 

podem ser aplicadas para resolver todos os problemas existentes. Esse tipo de 

formação baseia-se na imitação e na reprodução de ações preestabelecidas 

orientadas por um modelo eficaz de professor. Esse modelo, comprovadamente, é o 

responsável pelo que podemos chamar de mal-estar docente e pelo sentimento de 

culpa que atinge o professor quando este não consegue lidar com as situações do 

dia a dia dentro da sala de aula. 

O segundo modelo proposto, com o qual corroboramos, é chamado por 

Imbernón de modelo regulativo ou descritivo. Esse modelo tem como característica 

principal compreender o professor como um ser criativo e dinâmico, proporcionando 

uma formação com base na pesquisa-ação. Propõe-se uma formação que 

reconhece no professor a competência e a habilidade de produtor de teorias a partir 

de sua própria prática. 

 O próprio termo formação de professores aparece recorrentemente na 

literatura com o intuito de desconstruir a concepção que se possuía a respeito da 

profissão e do professor. A sociedade, a escola, os alunos, as relações de poder, o 

acesso à informação etc. sofreram profundas mudanças nas últimas décadas, 

portanto a visão da profissão, do que é ser professor e o que é a escola também se 

modificou. Essa modificação de visão não acompanhou a maioria das propostas de 

formação de professores. Devido a esses fatores, 

 
A escola, tal qual está organizada hoje, encontra-se muito distante do 
universo cultural da maioria dos estudantes. [...] Transições fundamentais 
na história da espécie humana se apresentam, mas nem sempre são 
percebidas por causa da rapidez com que estão ocorrendo. Isso faz com 
que os alunos em nossas escolas sejam bem diferentes do que fomos e do 
que teremos (NOFFS, 2003, p. 145-146). 

   

Uma formação de professores com bases sólidas é o caminho mais favorável 

para que esse desencontro entre a escola, os alunos, os professores e a sociedade 

transforme-se num conjunto coeso e forte. É necessária uma recomposição do papel 

que a escola pretende assumir perante a sociedade e isso requer uma mudança 

radical em termos de princípios, metas, objetivos, conteúdos, métodos, recursos etc. 

(NADAL, 2009). 
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 Para tanto, o professor não deve ser tratado como alguém que apenas 

reproduz o que os outros construíram. Muitas pesquisas recentes, nacionais e 

internacionais, defendem uma ruptura abrupta nessa ideia de formação e de 

professor que se difundiu ao longo do tempo e que perdura em muitas instituições. O 

modelo que pretende formar o professor apenas como um técnico, que se utiliza 

exclusivamente de teorias produzidas por sujeitos externos à prática e apenas as 

aplica seguindo exatamente os passos propostos, vem sendo questionado através 

de inúmeros estudos (ALARCÃO, 2010; APPLE; BEANE, 2001; FELDMANN, 2009; 

FREIRE, 2011; GIROUX, 1997; IMBERNÓN, 2010; PERRENOUD, 2002). 

 Concordamos com a ideia de que o professor precisa ser compreendido nos 

cursos de formação como “[...] profissional que deve enfrentar e atuar diante de 

dilemas, aceitando o conflito permanente de uma situação com a qual é, 

infalivelmente, chamado a comprometer-se” (LAMPERT, 1985, p. 182 apud 

SACRISTÁN, 1999, p. 68). Ou seja, o professor é um profissional que atua diante de 

pressões e incertezas, além do fato de possuir caráter pessoal e levar em conta 

suas motivações durante a ação. Feldmann (2009) concorda com essa visão quando 

diz que 

 
O ofício docente tem sido compreendido, muitas vezes, apenas por sua 
dimensão técnica, esquecendo-se que o professor não pode ser entendido 
à margem de sua condição humana. [...] Discutir a ação dos professores na 
contemporaneidade é refletir sobre suas intenções, crenças e valores e, 
também, sobre as condições concretas de realização de seu trabalho, que 
influenciam fortemente as suas práticas cotidianas na escola (p. 78). 

  

É importante entender o professor também como um produtor de teorias, 

como sujeito e pesquisador da própria prática, levando em consideração que ele 

está, efetivamente, exercendo a prática pedagógica. Portanto, a formação dos 

professores que atuarão e que atuam nas escolas, principalmente em se tratando 

das escolas públicas, precisa possuir, como eixo central, “o desenvolvimento da 

capacidade de refletir sobre a própria prática docente, com o objetivo de aprender a 

interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência” 

(IMBERNÓN, 2010, p. 41-42). 

 Toda prática educativa é sustentada por uma teoria, mesmo que o professor 

não tenha consciência disso. Logo, 

 
[...] saber fazer e saber sobre ou acerca do fazer estão estritamente unidos 
e são indissociáveis quando se age. Então, pois, pode-se afirmar que não 
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existem destrezas práticas sem esquemas cognitivos, não há prática sem 
um esboço de teoria sobre ela mesma, que lhe seja inerente (SACRISTÁN, 
1999, p. 55). 

  

Ou seja, sempre que um professor efetua a prática pedagógica, ele tem uma 

teoria embasando sua prática. Esse é um fato pelo qual percebemos que é de 

extrema necessidade que o professor seja visto como um profissional capaz de 

teorizar a própria prática. O conhecimento profissional que o professor organiza e 

possui e que se manifesta durante a prática educativa não surge da mesma forma 

em situações de prática simulada ou dramatizada (IMBERNÓN, 2010). 

 Dessa forma, García (1999) corrobora com a ideia de que o professor não é 

um técnico quando utiliza a palavra construtivista para designar o professor, 

defendendo que ele possui rotinas, crenças, toma decisões e constrói conhecimento 

prático. E, assim como García, tantos outros autores defendem esse modelo de 

formação, em que o professor é visto “[...] não apenas como técnico infalível, mas 

como facilitador de aprendizagem, um prático reflexivo, capaz de provocar a 

cooperação e participação dos alunos” (IMBERNÓN, 2010, p. 40-41). 

 Perceber o professor como ser criativo, prático e dinâmico, capaz de 

construir, desconstruir e reconstruir teorias e práticas que orientam suas ações 

também não significa abrir tanto o leque de possibilidades a ponto de que cada um 

deva fazer o que quiser, da forma como quiser e no momento em que quiser. A ação 

educativa é imprevisível, pois lida com seres humanos e sua subjetividade, com 

contextos diferentes, com motivações e sentimentos pessoais, porém 

 
[...] exacerbar a indeterminação [da prática pedagógica] suporia 
desconhecer o direcionamento realmente existente na educação e nos 
sistemas educativos atuais que conhecemos; suporia negar a possibilidade 
de dirigir e de projetar a ação educativa a serviço de fins aceitáveis, o que 
exige ações e processos, de certa forma, regulados (SACRISTÁN, 1999, p. 
67). 

  

Portanto, propomos formações que levem em consideração todas essas 

facetas da prática educativa. Que compreendam o professor numa dimensão mais 

ampla do que a de um mero técnico e que esteja aberta a novas visões de mundo, 

de aprendizagem, de escola, a fim de que tornemos nossa sociedade mais 

democrática. “Deseja-se um profissional capaz de pensar, planejar e executar o seu 

trabalho e não apenas um sujeito habilidoso para executar o que os outros 

concebem” (LIBÂNEO, 1996, p. 127). 
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Para que esse desejo torne-se realidade e para que a definição de formação 

de professores anteriormente apresentada seja atingida, é importante levarmos em 

consideração a fala de García (1999) no que diz respeito aos princípios que devem 

reger a formação de professores. 

O autor nos apresenta oito princípios a serem levados em consideração no 

momento de organizar um projeto de formação de professores. É importante 

salientar que esses princípios caracterizam-se apenas como uma base comum para 

um projeto de formação profissional e são ações que permitem abordagens, 

intenções e organizações diversificadas. São eles: 

 

a) conceber a formação de professores como ato contínuo; 

b) integrar a formação de professores em processos de mudança, inovação e 

desenvolvimento curricular; 

c) ligar os processos de formação de professores com o desenvolvimento 

organizacional da escola; 

d) integrar a formação levando em consideração os conteúdos acadêmicos, 

disciplinares e o conhecimento pedagógico; 

e) integrar a teoria-prática; 

f) procurar isomorfismo entre a formação recebida e o tipo de educação que 

o professor deverá desenvolver; 

g) individualizar a formação, levando em consideração as características 

pessoais, cognitivas, contextuais, relacionais etc. do professor em 

formação; 

h) proporcionar ao professor a possibilidade de sentir-se sujeito de sua ação e 

produtor de conhecimento, não mero consumidor ou reprodutor do mesmo. 

 

Conforme já foi explicitado, esses oito princípios podem servir como base 

para uma proposta de projeto de formação de professores, porém outros aspectos 

também devem ser observados. No intuito de complementação das ideias, unimos a 

esses princípios um modelo de teoria de mudança apresentada por T. Guskey (1986 

apud GARCÍA, 1999). Esse modelo parte da premissa de que a mudança na crença 

dos professores só ocorre após eles verificarem mudanças no rendimento dos 

alunos, conforme demonstrado na Figura 1: 
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Figura 1 – Modelo de mudança do professor segundo Guskey (1986) 

Fonte: García (1999, p. 48) 
 

 

Como é possível perceber, segundo a figura acima, o autor parte da ideia de 

que os professores podem modificar suas metodologias e tentar novas 

possibilidades de prática pedagógica, mesmo não estando totalmente convencidos 

de que aquilo promoverá uma melhoria na aprendizagem. Em seguida, se 

verificarem uma mudança real no rendimento dos alunos, modificam internamente 

suas crenças e atitudes. Ou seja, mudanças nas práticas pedagógicas acabam por 

produzir mudanças nos alunos e nas crenças dos próprios professores. Esse 

movimento demonstra que a formação de professores, como dito anteriormente, 

possui a finalidade última de melhora na aprendizagem dos alunos, pois as crenças 

dos professores só se modificam a partir do momento em que percebem que 

determinada prática é mais eficaz do que outra para a aprendizagem do aluno. 

Porém, é necessário que se faça um estudo mais aprofundado a respeito de 

como esse tipo de abordagem e esses conceitos podem influenciar os momentos de 

formação universitária inicial e de formação contínua do professor. Compreender 

apenas essa teoria de mudança não caracteriza uma boa formação de professores, 

já que, isoladamente, essa teoria não nos auxilia a compreendermos questões mais 

profundas a respeito da formação de professores. 

Portanto, passaremos a uma breve análise a respeito de alguns estudos 

relacionados ao currículo e às influências que ele sofre e, ao mesmo tempo, exerce 

sobre a formação de professores atualmente. 
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1.2 Formação de professores e currículo 

 

Na realidade educacional contemporânea, a compreensão em torno do termo 

“currículo” é complexa e desafiante. Portanto, tentaremos elucidar algumas questões 

que são fundamentais para verificarmos a relação entre o currículo e a formação de 

professores. Ao longo do tempo, o currículo foi compreendido de diversas formas 

diferentes e sua concepção se modificou, e continua se modificando, por meio dos 

trabalhos de inúmeros autores de suma importância. 

Atualmente, essas mudanças de concepção foram pouco incorporadas à 

realidade das escolas e dos cursos de formação de professores. A concepção do 

currículo da forma mais tradicional ainda é uma tônica nas práticas escolares em 

nosso país, de modo geral. É necessário que os educadores aprofundem seus 

estudos na área dos currículos “tradicional” e “crítico” a fim de iniciarem uma reflexão 

profunda a respeito de que tipo de concepções tem desenvolvido em suas escolas e 

sobre qual conhecimento realmente importa e por que motivo tal conhecimento é 

importante e não outro. 

Além disso, é uma necessidade emergente promover uma formação ao 

professor, tanto universitária inicial quanto contínua, que permita uma reflexão crítica 

acerca de seu trabalho. É necessário que o professor, através dos cursos de 

formação, pense sobre a função da escola na sociedade. Também é de suma 

importância que ele desenvolva sua identidade como a de um profissional 

intelectual, que tem a capacidade de refletir e planejar sua prática docente da melhor 

forma, não aceitando nem assumindo o papel de mero técnico ou simples reprodutor 

de propostas fechadas, inflexíveis e infundadas, pois 

 
[...] quando os indivíduos deixam de planejar e controlar uma grande parte 
de seu próprio trabalho, as habilidades essenciais para realizá-lo de forma 
qualificada e refletida se atrofiarão e serão esquecidas (APPLE, 1997, p. 
181). 

 

Portanto, defendemos uma formação de professores que perpasse a reflexão 

sobre educação, política, sociedade, cultura, entre outros temas importantes, a fim 

de que o professor sinta-se competente para decidir a respeito de seu próprio 

trabalho, ao mesmo tempo em que se reconheça como parte fundamental de um 

coletivo maior, que é a escola. 
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Apresentaremos, a seguir, uma explicitação a respeito das visões sobre o 

currículo “tradicional” e o currículo “crítico”, para, em seguida, apresentarmos as 

ideias a respeito do currículo da formação universitária inicial e contínua de 

professores. É importante salientar que a divisão feita aqui entre currículo 

“tradicional” e currículo “crítico” é meramente didática, para fins de estudo e 

compreensão a respeito dos temas. A intenção desta apresentação não é rotular, 

classificar ou identificar determinados cursos de formação como “propostas 

tradicionais” ou “propostas críticas”. Os inúmeros cursos de formação desenvolvidos 

e oferecidos no país podem possuir características dos dois tipos apresentados, 

demonstrando, geralmente, alguma tendência para um ou para outro.  

 

1.2.1 O currículo tradicional 

 

A concepção mais antiga de currículo apresentava-o como um documento 

que continha apenas os tópicos a serem ensinados. O currículo era compreendido 

como uma lista de conteúdos a serem desenvolvidos em determinado curso. A esse 

respeito, Abramowicz ressalta que por muitas décadas o currículo foi visto de forma 

tecnicista, sendo apenas um rol ou conjunto de disciplinas, 

 
[...] enfatizando-se este aspecto estático enquanto grade curricular, grade 
no sentido de verdadeiro aprisionamento apontando para uma concepção 
de currículo como arranjo sistemático de disciplinas, de matérias, de 
conteúdos (2006, p. 6). 

 

Isso significa que, além de ser visto apenas como uma lista de conteúdos, o 

currículo era totalmente voltado a uma visão técnica da educação. Os papéis dos 

alunos e do professor eram os de seguir o programa, sem questionamento. O aluno 

foi tomado como “matéria bruta” a ser transformado num produto pelo professor, 

que, por sua vez, devia ser um “técnico” altamente qualificado para executar o seu 

trabalho da forma que apresentasse a maior regularidade possível (DOMINGUES, 

1988). 

O currículo servia como forma de tentar controlar o que se ensinava e o que 

se aprendia. Na realidade, a escola era o veículo principal para o controle social. “Na 

escola, considerou-se o currículo como instrumento por excelência do controle social 

que se pretendia estabelecer” (MOREIRA; SILVA, 1995, p. 10). O controle social era 

de suma importância para os curriculistas tradicionais. Como cita Apple: 
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[...] o campo do currículo finca suas raízes no próprio solo do controle 
social. Seu paradigma intelectual tomou primeiramente forma no início do 
século XX, e tornou-se um conjunto identificável de procedimentos para a 
seleção e organização do conhecimento escolar [...] (APPLE, 2006, p. 85). 

 

A seleção dos conteúdos era tida como “neutra”, ou seja, os conhecimentos 

selecionados para compor o currículo eram considerados universais e clássicos e, 

por isso, entravam na lista de conteúdos. “Na formulação do currículo, as verdades 

que constituem a estrutura da disciplina – o saber clássico – são [...] o material a ser 

organizado em forma de programa educacional” (SILVEIRA FILHO, 1981, p. 106). O 

“saber clássico”, “europeu” era considerado o único saber socialmente válido. 

 
A defesa da neutralidade é importante nessa representação, não somente 
na vida social como um todo, mas na educação em particular. Presumimos 
que nossa atividade é neutra e que, por não adotarmos uma postura 
política, estejamos sendo objetivos (APPLE, 2006, p. 42). 

 

Obviamente, esse argumento é falso, como tantos curriculistas críticos já 

descreveram. A escola, os professores e, principalmente, os conteúdos nela 

ensinados não são neutros e essa argumentação já é exatamente uma tentativa de 

justificar determinadas posições políticas, determinados conteúdos e determinadas 

atitudes. 

Ainda a respeito do currículo tradicional, o ensino centra-se na autoridade do 

professor e enxerga o aluno como um receptor passivo dos conhecimentos a serem 

a ele transmitidos. Nem o professor e nem o aluno possuem a possibilidade de 

tomar decisões a respeito desse currículo (ABRAMOWICZ, 2006; DOMINGUES, 

1988). 

O poder de escolha a respeito dos conteúdos e da forma como eles serão 

apresentados não recai sobre os alunos e, muito menos, sobre os professores. Nem 

um nem outro possui qualquer autonomia a respeito de decisões sobre o currículo. 

O aluno é encarado como matéria-prima que ainda será aprimorada e o professor é 

encarado como um técnico, que deve apenas seguir os “programas” que já foram 

pensados para que os professores apenas “apliquem”. Nesse caso, cabe aos 

“intelectuais” e aos “especialistas” pensar no currículo que será desenvolvido nas 

escolas (APPLE, 2006; GIROUX, 1997). 

Santomé (1998) explicita mais uma característica dessa visão tradicional, em 

que professores e alunos devem apenas esperar que um especialista desenvolva e 
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construa todo o currículo, tornando o trabalho dos professores o de mero técnico. 

Ele explicita que 

 
[...] nas instituições de ensino produzia-se uma distorção semelhante à do 
mundo produtivo. Só poucas pessoas – que elaboravam as diretrizes 
escolares e os livros-texto tinham uma ideia clara daquilo que pretendiam; o 
resto, inclusive os professores e naturalmente, os alunos e alunas, 
chegavam a alterar a finalidade da escolarização e da educação 
(SANTOMÉ, 1998, p. 14). 

 

Da mesma forma, a avaliação é apenas uma medida do quanto os alunos 

conseguiram memorizar o que foi trabalhado, é vista de forma simplista e serve 

apenas como uma “medida” dos resultados. A avaliação tradicional pauta-se em 

apenas classificar os alunos entre os que conseguiram atingir os objetivos propostos 

e os que não conseguiram. Nenhum trabalho a respeito do que foi verificado na 

avaliação é proposto, ou seja, a avaliação é vista como um fim em si mesmo, não 

um instrumento de auxílio ao planejamento do professor, de forma a permitir que 

todos tenham a possibilidade de alcançar os objetivos propostos. 

Conforme explicita Abramowicz (2006), essa era a única visão que se possuía 

sobre currículo até o final da década de 50. A partir daí, surgiram vários movimentos 

favoráveis ao repensar do currículo. Durante as décadas de 70, 80 e 90, ganham 

força os estudos sobre currículo que o reconheciam como algo que iria muito além 

de uma simples lista de conteúdos, de um modelo técnico a ser aplicado. 

Atualmente, defendemos e acreditamos numa concepção muito mais avançada de 

currículo que é a concepção do currículo crítico. 

 

1.2.2 O currículo crítico 

 

Paulo Freire foi um grande precursor das concepções críticas do currículo em 

nosso país e no mundo. Podemos, ainda, citar Apple e Giroux como outros 

defensores, de abrangência mundial, dessa visão crítica de currículo. 

Nessa nova ótica de perceber o currículo, a visão a respeito dos papéis do 

professor e dos alunos, o impacto que a educação proporciona, a avaliação e 

inúmeras outras concepções se modificam. Hoje, podemos dizer que o currículo 

apresenta uma visão polissêmica, ou seja, com diversos significados 

(ABRAMOWICZ, 2006) 
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O currículo há muito tempo deixou de ser apenas uma área meramente 
técnica, voltada para questões relativas a procedimentos, técnicas, 
métodos. Já se pode falar agora em uma tradição crítica do currículo, 
guiada por questões sociológicas, políticas, epistemológicas. Embora 
questões relativas ao “como” do currículo continuem importantes, elas só 
adquirem sentido dentro de uma perspectiva que as considere em sua 
relação com questões que perguntem pelo “por quê” das formas de 
organização do conhecimento escolar (MOREIRA; SILVA, 1995, p. 7).  

 

O currículo é um campo de disputas, onde várias forças lutam e se 

contrariam, é uma “arena” e as lutas acontecem entre os dominados e os 

dominantes. É “um autêntico ‘território contestado’ onde não existe uma só cultura 

unitária, homogênea, dando lugar a um multiculturalismo” (ABRAMOWICZ, 2006, p. 

6). Para os curriculistas críticos, é importante entender que o homem é 

compreendido como um sujeito político por natureza e um ser historicamente situado 

e culturalmente determinado, enfim, é um ser de relações (FREIRE, 2011). 

A compreensão do currículo crítico vai muito além da visão tradicional, pois o 

concebe dentro de um contexto mais amplo, em que existem relações de poder 

muito fortes. O currículo sempre transmite uma visão interessada de alguém. Ideias 

particulares são incutidas de forma que pareçam ser neutras e universais. “O 

currículo não é um elemento transcendente e atemporal – ele tem uma história, 

vinculada a formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da 

educação” (MOREIRA; SILVA, 1995, p. 8). 

“O currículo não é constituído de conhecimentos válidos, mas de 

conhecimentos considerados socialmente válidos” (GOODSON, 1995). Isso significa 

que, ao contrário do que se prega na visão tradicional, o currículo não é composto 

de saberes neutros, nem só dos saberes clássicos; ele é composto de determinados 

conhecimentos, selecionados por determinados grupos que consideram esses 

conhecimentos mais importantes do que outros. Portanto, “[...] o que é considerado 

como conhecimento legítimo é o resultado de complexas relações de poder e lutas 

entre grupos de classe, raça, gênero e religião identificáveis” (APPLE, 1997, p. 74). 

Algumas das grandes questões em torno da qual gira a visão crítica de 

currículo são justamente o “por quê esses e não outros conhecimentos?” e “de quem 

são esses conhecimentos considerados válidos?”. 

 
A tarefa educacional efetuada na instituição escolar é realizada mediante 
uma seleção, organização, análise crítica e reconstrução dos 
conhecimentos, crenças, valores, destrezas e hábitos, que são 
consequência do desenvolvimento sócio-histórico, isto é, construídos e 
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aceitos como valiosos por uma sociedade determinada (SANTOMÉ, 1998, 
p. 95). 

 

Duas concepções podem nos auxiliar na reflexão a respeito do que leva 

determinados grupos a selecionarem determinados conhecimentos, saberes, 

práticas, informações, conteúdos e ações e a quem eles realmente pertencem. 

A primeira concepção é a de prescrição. Paulo Freire, no livro Pedagogia do 

Oprimido, discute a relação entre os opressores e os oprimidos. Compreender as 

forças que regem essa “disputa” pode dar início a uma tentativa de elucidação a 

respeito dos conhecimentos considerados válidos. Para Freire, 

 
Toda prescrição é a imposição da opção de uma consciência a outra. [...] 
Por isso, o comportamento dos oprimidos é um comportamento prescrito. 
Faz-se à base de pautas estranhas a eles – as pautas dos opressores 
(2011, p. 46). 
 

Conforme Freire (2011) explicita, a prescrição seria oposta ao diálogo. O 

diálogo está presente de forma que todos possam se encontrar e, midiatizados pelo 

mundo, libertar-se. Já a prescrição é o ato de depositar suas ideias nos sujeitos, 

enfatizando-as como forma única e correta de enxergar o mundo. 

Logo, ao compreendermos essa ideia por meio da área do currículo, 

observamos que o currículo selecionado, escolhido como socialmente válido 

atualmente na esmagadora maioria de nossas escolas públicas, pode ser 

considerado prescrição de determinadas classes a outras, menos favorecidas. Daí a 

dificuldade que a maioria dos alunos das classes dominadas possui de se adaptar a 

um currículo estranho a eles, um currículo prescrito. 

De forma ainda mais aprofundada, apresentamos a segunda concepção que 

é a de hegemonia, discutida, entre outros autores, por Michael Apple em seu livro 

Ideologia e Currículo. Para Apple, 

 
[...] a hegemonia atua para ‘saturar’ nossa própria consciência, de maneira 
que o mundo educacional, econômico e social que vemos e com o qual 
interagimos, bem como as interpretações do senso comum que a ele 
atribuímos, se torna o mundo tout court, o único mundo. Assim, a 
hegemonia se refere não à acumulação de significados que estão em um 
nível abstrato em algum lugar ‘da parte superior de nossos cérebros’. Ao 
contrário, refere-se a um conjunto organizado de significados e práticas, ao 
sistema central, eficaz e dominante de significados, valores e ações que são 
vividos. Precisa ser entendida em um nível diferente do que o da ‘mera 
opinião’ ou da ‘manipulação’ (APPLE, 2006, p. 39). 
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Ou seja, a hegemonia seria a impressão de que as coisas são de 

determinada maneira porque sempre foram e sempre serão assim. Não se leva em 

consideração outra forma de conceber as ideias. As ideias hegemônicas já estão tão 

imbricadas na consciência da população que, através da distribuição em massa dos 

ideais da cultura dominante, sugerem que não é possível vislumbrar outro caminho, 

outras perspectivas. 

A compreensão em torno das concepções de prescrição e de hegemonia 

proporciona reflexões acerca do debate a respeito do currículo. Os conhecimentos 

considerados socialmente válidos são, em sua maioria, estranhos às camadas 

populares, às pessoas de classes sociais desfavorecidas. E é justamente na escola 

pública onde se encontra a enorme maioria das crianças dessas camadas 

populares. 

Logo, um currículo pautado em atitudes, conhecimentos e informações que 

foram, e ainda são, considerados clássicos atendem apenas à pequena parcela da 

população das classes superiores que não cursam seus estudos em colégios 

públicos do país. 

Uma explicitação a respeito das concepções da teoria crítica vem das 

palavras de Giroux, que diz:  

 
Preocupada com o imperativo de questionar a suposição dominante de que 
as escolas são o principal mecanismo para o desenvolvimento de uma 
ordem social democrática e igualitária, a teoria educacional crítica 
determinou-se a desvelar como a dominação e a opressão são produzidas 
dentro dos diversos mecanismos de escolarização (1997, p. 25). 

  

 Portanto, a função primordial da teoria crítica é estudar a forma como as 

relações de poder, as relações sociais e os mecanismos de opressão atuam dentro 

das escolas e, consequentemente, são transferidos à sociedade. Em seguida, 

propõe o desenvolvimento de ações baseadas nessas reflexões a fim de permitir o 

avanço e a criação de escolas e uma sociedade mais justa. 

 A concepção tradicional de educação, nomeada por Freire de “bancária”, é o 

contrário da concepção crítica que aqui defendemos. 

 
Assim é que, enquanto a prática bancária, como enfatizamos, implica uma 
espécie de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a educação 
problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica um constante 
ato de desvelamento da realidade (2011, p. 97). 
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 Corroboramos com a proposta de uma educação “problematizadora”, que 

consista no “desvelamento da realidade”, pois é justamente isso que a concepção 

crítica de currículo propõe: desvelar a realidade a fim de buscar alternativas 

possíveis para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, democrática e 

igualitária. Portanto, é necessário o investimento numa formação de professores que 

os capacite para refletir, repensar e reconstruir sua própria prática, pois são eles que 

estão nas “linhas de frente” das salas de aula. 

 

1.2.3 A formação de professores e o currículo crítico 

 

Atualmente, diversas dificuldades têm sido identificadas a respeito da 

concepção, promoção e implantação de um currículo crítico. Apple e Beane 

explicitam de forma brilhante alguns desses problemas que a escola vem 

enfrentando: 

 
Entre os problemas, temos: um órgão central comprometido com métodos 
autocráticos de liderança, um sistema educacional estruturado de forma a 
inibir práticas de ensino cooperativas, pais e professores amarrados a 
hábitos autoritários de sua própria educação, estudantes condicionados por 
uma cultura dos meios de comunicação de massa que valorizam o consumo 
individual em detrimento do bem comum e um sistema socioeconômico que 
dá pouco valor às escolas públicas e às famílias atendidas por elas (2001, 
p. 94). 

 

Portanto, identificamos uma formação de professores que pretenda vivenciar 

um currículo crítico, a fim de formá-los capazes de atuar com seus alunos de forma 

crítico-reflexiva. Uma formação de professores que proporcione esse tipo de atuação 

precisa ser bem planejada e organizada e levar em consideração as aspirações dos 

principais profissionais envolvidos, os próprios professores. 

Para desenvolvermos um pensamento a respeito do currículo da formação 

crítica de professores, uma máxima dita por Paulo Freire deve sempre ser 

respeitada: “Neste lugar de encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios 

absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber mais” (FREIRE, 2011, p. 

112). 

Para que o professor consiga atuar de forma crítica e reflexiva com seu aluno, 

um curso de formação também deveria conter, em seu âmago, uma visão crítico-

reflexiva e proporcionar o contato do professor com essa experiência. 
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Se quisermos, pois, que o professor [...] planeje e promova na sala de aula 
situações em que o aluno estruture suas ideias, analise seus próprios 
processos de pensamento (acertos e erros), expresse seus pensamentos, 
resolva problemas, numa palavra, faça pensar, é necessário que seu 
processo de formação tenha essas características. Parece claro que às 
inovações introduzidas no ensino das crianças e jovens correspondam 
mudanças na formação inicial e continuada de professores (LIBÂNEO, 
2010, p. 86-87) 

 

Segundo Apple e Beane, é necessário observar que 

 
[...] o conceito de escolas democráticas não se aplica apenas às 
experiências dos alunos. Os adultos também, inclusive os educadores 
profissionais, têm o direito de experienciar o modo de vida democrático nas 
escolas [...] assim como os jovens têm o direito de ajudar a criar 
procedimentos para sua própria educação, também os professores e outros 
educadores têm o direito de ajudar a criar seus próprios programas de 
aperfeiçoamento profissional com base em sua percepção dos problemas e 
questões das salas de aula, escolas e vida profissional (2001, p. 33). 

 

 Isso demonstra a necessidade que os professores também têm de passar por 

experiências em que a referência curricular é crítica e em que se leva em 

consideração todas as questões mais atuais a respeito do currículo. 

 Giroux (1997) defende a compreensão da classe de professores como uma 

classe de intelectuais. Isso significa a importância de não se reduzir, como se faz 

nas escolas com currículos tradicionais, o trabalho do professor ao de um técnico 

que apenas aplica o que outros pensaram. O professor deve ser visto como um 

intelectual capaz de pensar, sentir e agir na sua própria formação e refletir sobre a 

sua própria prática. 

 
É importante enfatizar que os professores devem assumir responsabilidade 
ativa pelo levantamento de questões sérias acerca do que ensinam, como 
devem ensinar, e quais são as metas mais amplas pelas quais estão 
lutando. [...] Se acreditarmos que o papel do ensino não pode ser reduzido 
ao simples treinamento de habilidades práticas, mas que, em vez disso, 
envolve a educação de uma classe de intelectuais vital para o 
desenvolvimento de uma sociedade livre, então a categoria de intelectual 
torna-se uma maneira de unir a finalidade da educação de professores, 
escolarização pública e treinamento profissional aos próprios princípios 
necessários para o desenvolvimento de uma ordem e sociedade 
democráticas (GIROUX, 1997, p. 161). 

 

Para Giroux (1997), um dos problemas mais gritantes da educação atual é o 

que ele chama de “proletarização do trabalho docente”, ou seja, a forma como as 

forças ideológicas (como, por exemplo, os meios de comunicação de massa) 

contribuem para que o professor seja visto apenas como técnico, não como um 

profissional intelectual capaz de desenvolver um currículo de forma crítica e refletida. 
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O problema central é que os cursos de formação de professores, geralmente, 

também contribuem com essas forças que reduzem o papel do professor a técnico 

ou mero reprodutor do trabalho intelectual de “outros”, os “intelectuais”. 

 
Em vez de aprenderem a refletir sobre os princípios que estruturam a vida e 
prática em sala de aula, os futuros professores aprendem metodologias que 
parecem negar a própria necessidade de pensamento crítico. O ponto é que 
[os cursos] muitas vezes perdem de vista a necessidade de educar os 
alunos para que eles examinem a natureza subjacente dos problemas 
escolares. Além disso, estes programas precisam substituir a linguagem da 
administração e eficiência por uma análise crítica das condições menos 
óbvias que estruturam as práticas ideológicas e materiais de ensino. 
(GIROUX, 1997, p. 159). 

 

 Além disso, atualmente no Brasil, cada vez mais, as pessoas que procuram 

os cursos universitários iniciais de formação de professores, principalmente os 

cursos de Pedagogia, são oriundas das camadas populares. 

O modo como os professores vêm sendo educados, tanto na formação 

universitária inicial quanto na formação contínua, não apresentam foco nas reflexões 

críticas a respeito da realidade da sala de aula. Atualmente, os cursos de formação 

de professores focam em metodologias vazias e acabam contribuindo com a 

“proletarização” de sua própria profissão. Giroux vai ainda mais além quando explica 

que 

 
Apesar dos esforços anteriores de John Dewey e outros para reformarem a 
escolarização segundo a lógica da democracia radical e das recentes 
tentativas críticas dos teóricos educacionais de esquerda de ligar a 
ideologia da escolarização aos imperativos do estado capitalista, o espaço 
político que a formação de professores ocupa hoje continua, de maneira 
geral, não dando ênfase à luta pelo fortalecimento dos professores. [...] De 
fato, é razoável alegar que os programas de formação de professores são 
destinados a criar intelectuais que atuem no interesse do estado, cuja 
função social é basicamente sustentar e legitimar o status quo (1997, p. 
197). 

 

É improvável que um professor trabalhe de forma crítica com seus alunos, se 

a sua formação universitária inicial e contínua insiste em ocorrer da forma mais 

tradicional que existe. A formação contínua deve partir de dentro da própria escola, 

da sua própria prática docente. Um curso, uma palestra ou algo oferecido fora da 

escola, que nada tem a ver com a prática diária do professor, pode ser considerado 

formação contínua, porém não deve caracterizar-se como o principal momento de 

formação desse professor, muito menos como uma possibilidade de reflexão crítica 

sobre sua prática. Não podemos esperar um resultado positivo de um programa de 
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formação de professores que se constitui em algo totalmente descolado do que o 

professor vivencia. Mesmo que possua boas intenções, não obterá os frutos 

esperados (FREIRE, 2011). 

 Estes e outros autores críticos preocupam-se com uma formação de 

professores que demonstre não apenas através do estudo, mas, através da vivência, 

todas as inúmeras possibilidades educativas. É proposta uma formação de 

professores interdisciplinar, que leve em conta os conhecimentos desses 

professores. 

 Para Dewey, 

 
A criança entra na escola e várias disciplinas dividem e fraccionam o seu 
mundo. A geografia seleciona, abstrai e analisa um conjunto de factos, de 
um ponto de vista particular. A aritmética é outra divisão, a gramática outro 
departamento e assim infinitamente (2002, p. 159). 

  

Logo, a formação de professores deve passar a refletir a respeito da visão de 

mundo que a criança traz para a escola. A interdisciplinaridade deve ser uma 

constante nesses cursos, proporcionando a vivência de projetos integrados e 

significativos. 

Segundo Freire, 

 
A questão fundamental [...] está em que faltando aos homens uma 
compreensão crítica da totalidade em que estão, captando-a em pedaços 
nos quais não reconhecem a interação constituinte da mesma totalidade, 
não podem conhecê-la. E não o podem porque, para conhecê-la, seria 
necessário partir do ponto inverso. Isto é, lhes seria indispensável ter antes 
a visão totalizada do contexto para, em seguida, separarem ou isolarem os 
elementos ou as parcialidades do contexto, através de cuja cisão voltariam 
com mais claridade à totalidade analisada (2011, p. 133). 
 

A necessidade de uma formação universitária inicial e contínua de 

professores baseada nas concepções do currículo crítico apresenta-se primordial, 

pois professores formados, tanto na universidade quanto em suas próprias escolas, 

com essa base possuirão muito mais experiência e conhecimento no momento de 

elaborar e colocar em prática os currículos nas escolas em que trabalham. 

 Evidenciamos um currículo de formação de professores, tanto universitária 

inicial quanto contínua, que possibilite a reflexão a respeito das atuais situações 

sociais, políticas e educacionais nas quais ele próprio e seus alunos estão inseridos. 

O currículo não precisa ser organizado apenas em torno de disciplinas. 

Vislumbramos diferentes estruturas para essa organização, atividades integradas, 
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que façam sentido ao futuro professor e ao futuro educando. Um currículo pode se 

organizar em torno de núcleos temáticos, problemas, projetos, tópicos, ideias, enfim, 

as possibilidades são inúmeras. Além disso, uma formação pautada nesses 

pressupostos projetaria uma prática muito mais efetiva desses professores quando 

chegarem, ou voltarem, às salas de aula (SANTOMÉ, 1998). 

 Além disso, concordamos com Giroux (1997) quando ele explicita a 

necessidade de focar a formação política do professor tanto nos cursos de formação 

universitária inicial quanto nos de formação contínua. É necessária uma política de 

formação que compreenda o professor como um real intelectual capaz de 

transformar seu local de trabalho e, consequentemente, sua sociedade. Só assim o 

currículo da formação de professores estará, realmente, contribuindo para uma 

sociedade mais justa, democrática e igualitária. A seguir, transcrevemos uma 

passagem muito consistente sobre a influência da educação pública para uma real 

constituição da democracia na sociedade. 

 
Se a principal responsabilidade pública e justificativa para o ensino público, 
financiado pelos impostos, é educar uma geração de cidadãos, então a 
escola – necessariamente – deve ser um lugar onde os alunos aprendem 
hábitos mentais, aprendem a trabalhar e a lidar com os sentimentos que 
estão nas raízes desta democracia (APPLE; BEANE, 2001, p. 48). 

 

E esses hábitos mentais com vistas à realização plena da democracia só 

poderão ser desenvolvidos quando tivermos professores bem capacitados, 

qualificados, seguros de sua própria prática, motivados e reconhecidos socialmente. 

Desta forma, é imprescindível o investimento na formação contínua e universitária 

inicial, da qual trataremos a partir de agora de forma mais específica por tratar-se do 

nosso tema central de pesquisa. 

 

1.3 Formação universitária inicial do professor 

  

A formação universitária inicial e a formação contínua de professores 

possuem inúmeras características em comum, porém alguns pontos devem ser 

observados mais cuidadosamente tanto num lado quanto no outro. Neste trabalho, 

focaremos a formação inicial pelo fato de que o local de nossa pesquisa é neste 

nível. 
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Para iniciarmos uma elucidação, discutiremos a respeito dos conhecimentos e 

saberes dos futuros professores e a forma como as instituições de formação inicial 

lidam com eles. Imbernón (2010) desenvolve a ideia de que os conhecimentos que 

os futuros professores trazem sobre “o que é ser professor” encontram-se 

fragmentados em, pelo menos, quatro momentos, conforme figura a seguir:  

 
 
Figura 2 – Distribuição do conhecimento a respeito do exercício docente – elaborado pela 

autora  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: Imbernón, 2010, p. 60-61 

 

Maurice Tardif vai além desses quatro momentos, quando apresenta um 

quadro a respeito dos saberes dos professores, que demonstra esses quatro 

momentos elencados por Imbernón e inclui outros. Os saberes apresentados por 

Tardif (2011) são divididos em saberes pessoais, saberes da formação escolar 

anterior, saberes da formação para o magistério, saberes dos programas e livros 

didáticos e saberes da própria experiência, conforme apresentado no quadro a 

seguir. 

 

A experiência como aluno/a que permanece como uma marca 
 
 
 
 
 
 
 

O conhecimento profissional adquirido mediante formação inicial específica 
 
 
 
 
 
 
 

A vivência profissional imediatamente posterior à formação inicial – iniciação à 
docência 

 
 
 
 
 
 

A formação permanente – questiona ou legitima o conhecimento posto em prática 
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Tabela 1 – Os saberes dos professores 
 
 

Saberes dos professores Fontes sociais de 
aquisição 

Modos de integração no 
trabalho docente 

Saberes pessoais dos 
professores 

A família, o ambiente de 
vida, a educação no 
sentido lato etc. 

Pela história de vida e pela 
socialização primária 

Saberes provenientes da 
formação escolar anterior 

A escola primária e 
secundária, os estudos 
pós-secundários não 
especializados etc. 

Pela formação e pela 
socialização pré-
profissionais 

Saberes provenientes da 
formação profissional para 
o magistério 

Os estabelecimentos e 
formação de professores, 
os estágios, os cursos de 
reciclagem etc. 

Pela formação e pela 
socialização profissionais 
nas instituições de 
formação de professores 

Saberes provenientes dos 
programas e livros 
didáticos usados no 
trabalho 

A utilização das 
“ferramentas” dos 
professores: programas, 
livros didáticos, cadernos 
de exercícios, fichas etc. 

Pela utilização das 
“ferramentas” de trabalho, 
sua adaptação às tarefas 

Saberes provenientes de 
sua própria experiência na 
profissão, na sala de aula 
e na escola 

A prática do ofício na 
escola e na sala de aula, a 
experiência dos pares etc. 

Pela prática do trabalho e 
pela socialização 
profissional 

 
Fonte: Tardif, 2011, p. 63. 

 

Antes de analisarmos o quadro, vale ressaltar a importância de apontarmos 

que o termo “cursos de reciclagem” apresentado por Tardif não é mais utilizado para 

referirmo-nos às formações de professores, conforme já foi explicitado no início 

deste capítulo, porém os conceitos apresentados por ele são de extrema importância 

para compreendermos de onde são provenientes os saberes dos professores. 

Iniciando uma análise do quadro, verificamos que os primeiros saberes que 

os futuros professores desenvolvem a respeito da docência são os que aprendem 

ainda crianças, prioritariamente na família, ou seja, são as representações sociais e 

culturais do bojo familiar a respeito de “o que é ser professor”. Em seguida, o futuro 

professor, como estudante que deve ser, encontra-se com diversas representações 

dessa questão profissional, ainda na escola primária e secundária. Num terceiro 

momento é que surgem os saberes provenientes de uma formação para o 

magistério, porém algumas representações já estão arraigadas e profundamente 

implantadas dentro deste futuro professor. 

Conforme Penin (1989, p. 27), “No cotidiano, as representações nascem e 

para ali regressam. No cotidiano, cada coisa (automóvel, edifício, peça de vestuário, 
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etc.) é acompanhada de representações que mostram qual é o seu papel”. As 

representações são “pré-conceitos” já formados a partir de um ideal, construído 

tanto de forma subjetiva como coletivamente. 

 
As representações se formam entre o vivido e o concebido, diferenciando-
se de ambos. O concebido, por um lado, constitui o discurso articulado que 
procura determinar o eixo do saber a ser promovido e divulgado. 
Representa, assim, o ideário teórico de uma época. O vivido, por outro lado, 
é formado tanto pela vivência da subjetividade dos sujeitos quanto pela 
vivência social e coletiva dos sujeitos num contexto específico (PENIN, 
1989, p. 27). 

  

A reflexão sobre essas representações e uma possível modificação dessas 

práticas aprendidas antes do estudo formal para a docência, chamadas por Tardif 

(2011) de “saberes anteriores”, são de suma importância, mas não são simples. 

Durante a formação universitária inicial do professor, principalmente nos cursos de 

Pedagogia, os saberes anteriores estão profundamente internalizados pelos futuros 

docentes, o que dificulta muito o trabalho de seus formadores, principalmente se a 

proposta de formação é uma mudança do ensino para uma dimensão mais crítica e 

reflexiva. “Os alunos passam através da formação inicial para o magistério sem 

modificar substancialmente suas crenças anteriores a respeito do ensino” (TARDIF, 

2011, p. 69). 

Toda pessoa que passou anos na escola, como aluno, possui diversas 

representações sobre o que é “ser professor”. Na maioria das vezes, essas 

representações percebem o professor e sua relação com o ensino de forma 

fragmentada e imposta. Não é simples modificar essas visões. Tardif (2011) 

apresenta os resultados de uma pesquisa com futuros professores, num contexto de 

formação inicial e explicita que 

 
[...] estes aderem “espontaneamente” a uma visão tradicionalista do ensino 
e do aluno. Eles resistem aos esforços de um formador que argumente em 
favor de uma concepção ativa do estudo e da compreensão de textos [...] 
(p. 74). 
 

Isso demonstra o desafio em lidar com os saberes anteriores trazidos pelos 

estudantes das licenciaturas. García (1999) apresenta sua preocupação com a 

dificuldade de modificação de concepções, conhecimentos e crenças trazidas pelos 

alunos da formação inicial explicando que  

 
[...] os conhecimentos e atitudes que os programas de formação de 
professores pretendem transmitir aos estudantes têm escassas 
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probabilidades de ser incorporados no repertório cognitivo do futuro 
professor (p. 85) 
 

Imbernón apresenta uma possibilidade de tratamento desses saberes 

anteriores: 

 
Se a socialização comum adquire tanta importância nas ideias prévias do 
futuro professor, dever-se-ia partir de tais ideias nos programas de 
formação, já que pode ocorrer que no momento da prática profissional 
sejam recuperadas certas práticas vividas como aluno ou aluna, mais que 
algumas práticas mal-assimiladas na formação inicial (2010, p. 62). 

 

Na intenção de transformar a visão tradicional de aprendizagem que a maioria 

dos alunos traz para a formação universitária inicial, muitas instituições formadoras 

tentam impor uma concepção diferenciada. Porém, essa imposição não reflete uma 

mudança significativa nas crenças e atitudes do futuro professor, logo, não agrega 

em nada a aprendizagem, pois fica mal embasada e mal explicada. No balanço final 

da formação universitária inicial, alguns professores sentem-se “impedidos” de 

trabalhar de forma tradicional, pois essa é uma prática muito criticada ao longo de 

todo o curso, porém, ao mesmo tempo, não conseguem vislumbrar uma nova forma 

de ensinar devido a práticas mal-assimiladas durante o período dos estudos. 

Portanto, a maioria dos egressos desses cursos de Pedagogia acaba optando pelo 

retorno ao trabalho voltado às características tradicionais de ensino, por falta de 

conhecimento e de vivência de experiências significativas que possam substituir de 

forma sólida e eficaz a prática tradicional. 

García (1999) apresenta algumas observações interessantes a respeito do 

currículo da formação inicial do professor. Corroboramos com o autor quando 

discute quatro conhecimentos profissionais essenciais a serem trabalhados ao longo 

da formação inicial e são eles: o conhecimento psicopedagógico, o conhecimento do 

conteúdo, o conhecimento didático do conteúdo e o conhecimento do contexto. Além 

disso, faz uma discussão a respeito dos conhecimentos, competências e atitudes 

face à diversidade cultural e de qual é a real importância da prática educativa nos 

cursos de formação inicial de professores. 

Em primeiro lugar, por conhecimento psicopedagógico, compreende-se 

 
[...] conhecimento relacionado com ensino, com aprendizagem, com os 
alunos, assim como sobre os princípios gerais de ensino, tempo de 
aprendizagem acadêmico, tempo de espera, ensino em pequenos grupos, 
gestão da classe, etc. Inclui também o conhecimento sobre técnicas 
didáticas, estrutura das classes, planificação do ensino, teorias do 
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desenvolvimento humano, processos de planificação curricular, avaliação, 
cultura social e influências do contexto no ensino, história e filosofia da 
educação, aspectos legais da educação, etc. (GARCÍA, 1999, p. 86). 
 

 

Essa definição demonstra que o conhecimento denominado de 

psicopedagógico é o que costumamos perceber como tudo que abarca o 

conhecimento profissional. É o conhecimento amplo e geral a respeito do ofício da 

docência. 

Em segundo lugar, o conhecimento do conteúdo compreende saberes 

aprofundados relacionados à(s) disciplina(s) que o professor irá ministrar. Isso 

pressupõe um professor que necessita estudar profundamente a matéria que 

pretende ensinar e, necessita, sobretudo, ter confiança em seus conhecimentos 

sobre o(s) assunto(s) para auxiliar seus futuros alunos na compreensão destes 

pontos e construção de conhecimento sobre o tema. 

O terceiro é o conhecimento didático do conteúdo, pois não basta que o 

professor saiba profundamente sobre o que está ensinando, mas precisa, além 

disso, de um conhecimento diferenciado, ou seja, questionar-se: como determinado 

ponto da matéria será desenvolvido e explicitado aos alunos? O conhecimento 

didático do conteúdo representa “[...] a combinação adequada entre o conhecimento 

da matéria a ensinar e o conhecimento pedagógico e didático de como ensinar” 

(GARCÍA, 1999, p. 88). 

Finalmente, o estudo e o conhecimento do contexto é importantíssimo para o 

futuro professor, pois permitem compreender sua atuação dentro do âmbito da 

escola, de forma mais ampla, e da sala de aula, de forma mais específica. O 

professor necessita aprender a importância de conhecer as características do bairro 

onde a escola que irá trabalhar está situada, bem como as condições e expectativas 

dos alunos, pais e da comunidade do entorno em relação à escola. 

Além desses quatro tipos de conhecimentos elucidados acima, é citada a 

importância de que o professor desenvolva conhecimentos, competências e atitudes 

face à diversidade cultural. A chegada das pessoas provenientes das camadas 

populares à escola ainda é uma questão delicada e que necessita ser 

recorrentemente revista. Os altos índices de repetência, evasão e conclusão do 

ensino fundamental sem apresentar capacidades básicas, como ler, escrever, 

interpretar e realizar as quatro operações fundamentais, ainda são questões muito 

importantes com relação à diversidade cultural encontrada atualmente na escola. 
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Esse tema é importante quando levamos em consideração essa chegada das 

camadas populares na escola. A partir do momento em que a escola não é local 

apenas para poucos privilegiados econômica e socialmente, e sim para todos, 

aumentam as possibilidades de encontrarmos a diversidade nas escolas. “Enfatiza-

se especialmente o estimular nos professores atitudes de abertura, reflexão, 

tolerância, aceitação e proteção das diferenças individuais e grupais: de gênero, 

raça, classe social, ideologia, etc.” (GARCÍA, 1999, p. 91-92). 

Além do desenvolvimento desses conhecimentos apresentados e discutidos, 

outra dimensão da formação universitária inicial ocupa lugar de destaque nas 

discussões de diversos autores: a questão das práticas educativas ligadas ao 

conteúdo da formação universitária inicial de professores. 

A esse respeito, entendemos que muitos autores e também formadores de 

professores vêm reivindicando uma reforma nas instituições que provoquem uma 

mudança no modo como as práticas estão introduzidas no currículo dos cursos de 

formação de professores. Porém, essa reforma não deve atingir apenas as práticas, 

deixando o restante das questões de lado. Queremos dizer que as reformas são 

necessárias, contudo devem mexer com o cerne do currículo desses cursos, não 

apenas modificando a dimensão prática (GARCÍA, 1999). 

 
Assim, se a formação deve ser direcionada para o desenvolvimento e a 
consolidação de um pensamento educativo, incluindo os processos 
cognitivos e afetivos que incidem na prática dos professores, esse 
pensamento educativo deveria ser produto de uma práxis, uma vez que no 
decorrer do processo não apenas se ensina, mas também se aprende 
(IMBERNÓN, 2010, p. 66). 
 

Portanto, as práticas apresentam uma possibilidade de atuação, desde que 

outros aspectos sejam levados em conta, assim como suas limitações. Diversos 

pesquisadores têm tentado chegar a um consenso sobre a forma como as práticas 

podem ser inseridas no currículo da formação de professores, e alguns estudiosos 

vêm tentando iluminar esses caminhos. 

Imbernón (2010), por exemplo, reconhece a necessidade de não cairmos na 

armadilha de dar importância demasiada às práticas nos cursos de formação 

universitária inicial. Ao mesmo tempo, o autor apresenta algumas propostas do uso 

da prática nesse nível: 
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 As práticas nas instituições educativas devem favorecer uma visão 
integral dessas relações [que os futuros professores têm com a realidade 
de uma escola] e devem levar necessariamente a analisar a estreita 
relação dialética entre teoria e prática educativa; 

 As práticas devem ser o eixo central sobre o qual gire a formação do 
conhecimento profissional básico do professor; 

 As práticas devem servir de estímulo às propostas teórico-práticas 
formais, de maneira a permitir que os alunos interpretem, reinterpretem e 
sistematizem sua experiência passada e presente, tanto intuitiva como 
empírica (IMBERNÓN, 2010, p. 66-67). 

 

O autor propõe, portanto, que a inclusão das práticas no currículo da 

formação universitária inicial leve em consideração que essas práticas educativas 

não são a panaceia que vai causar uma revolução e transformar a formação 

universitária inicial para superar todos os problemas, mas como uma possibilidade 

de reflexão sobre seu papel como futuro professor, sobre as relações que possui 

com a instituição escola e sobre as experiências e representações que possui 

desses temas. 

As ideias de García (1999) a respeito das práticas educativas também são 

interessantes. Ele aborda de forma direta e pontual um defeito muito comum visto 

durante os estágios na formação inicial, em relação à universidade e à escola. 

 
Juntamente com a revisão do currículo da formação inicial dos professores, 
torna-se necessário rever as relações que se estabelecem entre a 
universidade e as escolas. [...] Na medida em que as escolas não 
participam na planificação das próprias práticas, aceitam a presença de 
alunos em formação prática, não como uma actividade formativa própria da 
escola, mas pelo respeito da decisão individual de professores concretos 
que decidem aceitar nas suas classes a presença de alunos em formação 
prática (GARCÍA, 1999, p. 100). 

 

Fica evidente, neste trecho, a concepção que o autor traz de como costumam 

acontecer os estágios dos futuros professores em formação, ou “alunos-

professores”. A maioria das escolas e das universidades não possuem vínculos nem 

relações entre si que poderiam possibilitar uma formação mais abrangente e sólida a 

esse futuro professor. 

 
A unidade da teoria e da prática deveria constituir um dos eixos nucleares 
dos cursos e fazer parte da carga horária total desde as primeiras séries 
dos cursos (RIANI, 1996, p. 117). 

 

Dessa forma, geralmente o “aluno-professor” sente-se sozinho quando 

surgem as necessidades legais dos estágios. Se a universidade e as escolas não 

possuem essa preocupação, esse vínculo, o “aluno-professor” precisa procurar, por 
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si mesmo, alguma escola que o acolha, onde possa realizar “suas obrigações 

legais”. 

A maioria das escolas de ensino fundamental, por sua vez, quase nunca vê a 

presença do “aluno-professor” como uma possibilidade de atividade formativa para 

ela mesma. As universidades que não se preocupam com essas questões 

dificilmente proporão que algo a mais seja feito com toda a riqueza que seu aluno 

vivenciou, a não ser o preenchimento de papéis e planilhas obrigatórias por lei. O 

estágio necessita ser visto como uma experiência única e rica na formação do futuro 

professor, pois é o momento em que esse aluno pode observar algumas facetas 

próprias da prática pedagógica. 

 
Resgatamos aqui a nossa preocupação [...] com a construção do currículo, 
no qual teoria e prática não podem estar separadas e no qual o estágio não 
pode apenas ser uma complementação, um apêndice da vida acadêmica 
para que o aluno possa concluir o curso, mas sim uma via de pesquisa, um 
elo entre teoria e prática. Nesse processo, o estagiando pode sentir, 
conhecer e confrontar a realidade, bem como buscar alternativas para a 
solução dos problemas através do conhecimento, através de uma 
fundamentação teórica compatível com a prática que está sendo ou que 
será desenvolvida no estágio (RIANI, 1996, p. 120). 

 

Portanto, verificamos que, na prática, muitas universidades vêm oferecendo 

um estágio que não proporciona a possibilidade da apreciação da relação entre 

teoria e prática por parte de seus alunos. Isso segue na direção oposta às ideias 

aqui apresentadas para uma formação de professores consistente. Para Libâneo 

(2010), a relação entre teoria e prática teria muito mais eficiência se ocorresse um 

vínculo entre a formação universitária inicial e a formação continuada. 

 
Por um lado, a formação inicial estaria estreitamente vinculada aos 
contextos de trabalho, possibilitando pensar as disciplinas com base no que 
pede a prática [...]. Por outro, a formação continuada, a par de ser feita na 
escola a partir dos saberes e experiências dos professores adquiridos na 
situação de trabalho, articula-se com a formação inicial, indo os professores 
à universidade para uma reflexão mais apurada sobre a prática (LIBÂNEO, 
2010, p. 94-95). 

 

Para exemplificar uma possibilidade de apresentar efetivas relações entre a 

formação universitária inicial, a formação contínua e a prática pedagógica, 

apresentamos a figura a seguir: 
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Figura 3 – Possibilidade de relações entre a formação universitária inicial,  
                 a formação contínua e a prática pedagógica por meio da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A socialização do saber exige a conexão entre teoria e prática, entre ensino 
e pesquisa. Neste sentido, estamos tentando interpretar a pesquisa como 
atividade do processo ensino-aprendizagem, não como algo restrito a 
apenas alguns iluminados, que se apresenta com todo um aparato 
sofisticado e distante do cotidiano, da realidade e do diálogo entre as 
pessoas (RIANI, 1996, p. 118). 

 

Para que essa relação ocorra de forma efetiva, seria necessária uma revisão 

com relação à forma como vem ocorrendo a formação universitária inicial e contínua 

dos professores atualmente. A 

 
[...] reforma das práticas de ensino passa por pensar de novo as relações 
que se podem e devem estabelecer entre a instituição universitária 
encarregada de formar os professores e as escolas [...]. A novidade que se 
introduz com esta proposta é a necessidade de estabelecer relações de 
colaboração, não de supremacia, entre os projectos educativos das escolas 
e os projectos formativos das instituições de formação de professores. [...] 
Considerar a escola como unidade de formação, responsável pelas práticas 
de ensino pode contribuir para superar o tradicional individualismo que tem 
caracterizado o aprender a ensinar (GARCÍA, 1999, p. 102). 

 

Logo, é possível perceber a necessidade de repensarmos a formação 

universitária inicial do professor. Para Imbernón (2010), essa formação deve 

oferecer uma sólida bagagem científica, cultural, contextual, psicopedagógica e 
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pessoal, devido à característica complexa da tarefa de ensinar com a qual o futuro 

professor irá deparar-se. Para ele, ainda, 

 
Uma formação deve propor um processo que dote o professor de 
conhecimentos, habilidades e atitudes para criar profissionais reflexivos ou 
investigadores. O eixo fundamental do currículo de formação do professor é 
o desenvolvimento de instrumentos intelectuais para facilitar as capacidades 
reflexivas sobre a própria prática docente, e cuja meta principal é aprender 
a interpretar, compreender e refletir sobre a educação e a realidade social 
de forma comunitária. O caráter ético da atividade educativa também 
adquire relevância (IMBERNÓN, 2010, p. 55). 

  

O autor, acima citado, é enfático nos momentos em que coloca a necessidade 

de formarmos professores reflexivos e investigativos. Alarcão (2010) também 

discorre a respeito da necessidade de formar o professor com o entendimento e a 

percepção da preocupação de uma formação contínua que dure pelo resto de seu 

tempo como professor, ou melhor, que dure pelo resto de sua vida. Isso é o que esta 

autora chama de professor reflexivo. “É central, nesta conceptualização, a noção de 

profissional como uma pessoa que, nas situações profissionais, tantas vezes 

incertas e imprevistas, atua de forma inteligente e flexível, situada e reativa” 

(ALARCÃO, 2010, p. 44). 

 
O profissional reflexivo é uma antiga figura da reflexão sobre a educação, 
cujas bases podem ser encontradas em Dewey [...]. Encontramos essa ideia 
– e não a expressão – em todos os grandes pedagogos que, cada um a seu 
modo, consideram o professor ou o educador um inventor, um pesquisador, 
um improvisador, um aventureiro que percorre caminhos nunca antes 
trilhados e que pode se perder caso não reflita [...] (PERRENOUD, 2002, p. 
13). 

 

Essa forma de descrever o profissional reflexivo é interessante, pois não visa 

uma formação meramente técnica, em que o professor possui alguns passos rígidos 

para seguir. Ao contrário, é uma proposta de formação que amplia as possibilidades 

de sentir, pensar a respeito da própria ação e agir de acordo com os seus 

conhecimentos, sem tornar-se, ao mesmo tempo, uma prática vazia e sem função. 

Abramowicz (2001) apresenta-nos a ideia de “grupos de formação reflexiva 

docente”. Conforme explicita a autora, são grupos de formação que possuem a 

intenção de tornar os professores sujeitos de sua própria ação como docentes, 

através da análise e reflexão a respeito de sua própria prática pedagógica. 

Perrenoud (2002) apresenta-nos alguns detalhes a respeito da formação 

reflexiva do principiante, ou seja, dos professores que estão na formação 

universitária inicial. O autor construiu uma lista de características desse professor 
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principiante e, a seguir, demonstraremos alguns itens dessa lista com a finalidade de 

enriquecer a discussão a respeito do profissional reflexivo. Esses princípios 

pressupõem a importância da realização de estudos cuidadosos para a formação 

inicial do professor, já que o professor iniciante tem características tão específicas, 

como:  

 
 Um principiante está entre duas identidades: está abandonando sua 

identidade de estudante para adotar a de profissional responsável por 
suas decisões [...] 

 O principiante precisa de muita energia, de muito tempo e de muita 
concentração para resolver problemas que o profissional experiente 
soluciona de forma rotineira [...] 

 O iniciante está em um período de transição, oscilando entre os modelos 
aprendidos durante a formação inicial e as receitas mais pragmáticas 
que absorve no ambiente profissional [...] (PERRENOUD, 2002, p. 18-
19). 

 

Alguns alunos chegam aos cursos de formação universitária inicial de 

professores, ou seja, aos cursos de Pedagogia e demais licenciaturas, com uma 

visão estereotipada da profissão docente, tendo em vista que esses cursos devem 

oferecer uma formação tecnicista, em que se aprende apenas as técnicas, 

metodologias e os saberes práticos. Não conseguem desenvolver uma postura em 

relação ao professor como profissional reflexivo, pois o paradigma reflexivo não fica 

suficientemente esclarecido (PERRENOUD, 2002). 

 
[...] a formação inicial tem de preparar o futuro professor para refletir sobre 
sua prática, para criar modelos e para exercer sua capacidade de 
observação, análise, metacognição e metacomunicação [...]. Nada disso 
pode ser adquirido por um toque de mágica, só pelo fato de o professor ter 
passado por êxitos e fracassos. [...] Alguns têm uma capacidade infinita de 
rejeitar a responsabilidade por tudo aquilo que não dá certo, culpando os 
acontecimentos ou a falta de “sorte”, outros ao contrário disso, acusam-se 
de todas as incompetências e batem incessantemente no peito 
reconhecendo sua culpa. Nenhuma dessas atitudes contribui para uma 
prática reflexiva, já que nenhuma delas provoca um verdadeiro trabalho de 
análise, um trabalho sem complacência, sem resultar na autojustificação e 
no autodesprezo (PERRENOUD, 2002, p. 17). 

 

Após essa discussão a respeito da formação dos professores e a 

especificidade da formação inicial de professores, apresentaremos algumas 

características da formação do professor nos cursos de Pedagogia. Esses cursos 

visam formar os professores polivalentes, ou seja, os professores de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I. 

 

 



53 
 

1.4 Formação universitária inicial no curso de Pedagogia 

 

A profissão docente, de modo geral, vem vivendo uma crise muito grande. E 

todos podem perceber as consequências dessa situação: 

 
[...] desmotivação pessoal e elevados índices de absenteísmo e de 
abandono, insatisfação profissional traduzida numa atitude de 
desinvestimento e de indisposição constante (face ao Ministério, aos 
colegas, aos alunos, etc.), recurso sistemático a discursos-álibi de 
desculpabilização e ausência de uma reflexão crítica sobre a acção 
profissional, etc. (NÓVOA, 1999, p. 22). 

 

No Brasil, a partir dos anos 60 e 70, dados apontavam altos índices de 

crianças que não tinham acesso à escola e esse problema começou a ser superado 

a partir do momento em que foram feitos investimentos em construções de escolas 

públicas. Com isso, cresceu a demanda por profissionais para atuarem nessas 

escolas. A partir dos anos 70 e 80, começam a surgir cursos agilizados que 

ofereceriam formação aos professores que atuariam nessas escolas. Atualmente, o 

país ainda sofre com essas improvisações feitas de forma aligeirada para que sejam 

formados muitos professores num curto período de tempo. Atualmente, os cursos de 

formação universitária inicial de professores, principalmente o curso de Pedagogia, 

são compreendidos como cursos curtos, rápidos e não aprofundados (GATTI, 2010). 

Conforme Libâneo, 

 
As universidades formam mal os futuros professores, os professores 
formam mal os alunos. [...] Há um desinteresse geral dos Institutos e 
Faculdades pelas licenciaturas. Com isso os professores saem 
despreparados para o exercício da profissão, com um nível de cultura geral 
e de informação extremamente baixo [...] (2010, p. 90-91). 

 

O curso de Pedagogia, especificamente, vive uma crise de identidade. Desde 

sua criação, ele passou por diversas reformulações e inumeráveis questionamentos. 

Inclusive, num determinado momento de sua história, pensou-se em extingui-lo 

(SILVA, 2003). Um aspecto muito discutido é se a Pedagogia seria, ou não, uma 

ciência, se a docência é, ou não, a base da formação do pedagogo e se há uma real 

distinção entre o trabalho docente e o trabalho pedagógico (OLIVEIRA, 2010). 

Para Pimenta, 

 
O retorno autêntico à pedagogia ocorrerá se as ciências da educação 
deixarem de fundamentar-se em diferentes saberes constituídos e 
começarem a tomar a prática dos formados como ponto de partida (e de 
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chegada). Trata-se, portanto, de reinventar os saberes pedagógicos com 
base na prática social da educação (2011, p. 170).  

 

Então, muitas vezes, a Pedagogia não é valorizada como área de 

investigação, ou seja, para alguns autores, ela sempre precisa estar atrelada a 

alguma área da educação (filosofia da educação, história da educação, sociologia da 

educação etc.). Isso fez com que se apresentasse a Pedagogia como “campo de 

aplicação de outras ciências” (VEIGA et al., 1997, p. 101). A discussão prevê 

diversos pontos divergentes e contraditórios, o que acaba por acirrar a disputa a 

respeito da identidade do pedagogo, levando os cursos de Pedagogia a 

apresentarem propostas muito diversificadas. Isso contribui para que o curso não 

apresente uma identidade unificada. 

Atualmente, cada instituição tem autonomia para definir seu próprio currículo 

a partir do contexto e das necessidades de seus organizadores. Gatti (2009) 

pesquisou a nomenclatura das disciplinas de alguns cursos de Pedagogia do país e 

chegou à conclusão de que “[...] o projeto de cada instituição procura sua vocação 

em diferentes aspectos do conhecimento, com enfoque próprio, o que se reflete na 

denominação das disciplinas” (p. 21). 

As instituições de ensino superior, a partir das Diretrizes Curriculares 

Nacionais2 (BRASIL, 2006), possuem total autonomia para decidir a respeito das 

disciplinas que irão compor seus cursos de Pedagogia. Obrigatoriamente, três 

núcleos devem permear a estrutura do curso: núcleo de estudos básicos, núcleo de 

aprofundamento e diversificação de estudos e núcleo de estudos integradores. 

Conforme Oliveira, 

 
Parece que a definição desses núcleos visa a incorporar as perspectivas 
para a formação dos professores no Brasil e que, desde a década de 1990, 
vêm sendo enfatizadas em publicações da área, tais como: a busca de 
articulação entre a teoria e a prática; a construção da competência 
profissional aliada ao compromisso social do professor, a 
interdisciplinaridade curricular e o desenvolvimento de pesquisas (2010, p. 
248). 

 

Porém, apesar dessas intenções constarem na legislação vigente, nada 

garante que isso venha ocorrendo de fato. Ainda é necessária a reflexão constante a 

                                            
2 As Diretrizes Curriculares Nacionais vêm de um longo processo de lutas e contradições, pois 
colocam a docência como base da profissão do pedagogo, o que amplia as possibilidades de 
discussões a respeito da própria identidade do curso de Pedagogia, conforme será discutido no 
próximo capítulo. 
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respeito dos cursos que formam os professores de Educação Infantil e séries iniciais 

do Ensino Fundamental, ou seja, os professores polivalentes. 

Ao analisar as ementas dos cursos de Pedagogia de setenta e uma 

universidades do país, Gatti demonstra que ainda falta muito para que a relação 

entre teoria e prática ocorra de forma satisfatória na formação inicial do professor, no 

curso de Pedagogia: 

 
Fica a observação do desequilíbrio na relação teoria-prática, em favor dos 
tratamentos mais teóricos, de fundamentos e contextualização. Note-se que 
a escola é objeto quase ausente nas ementas, o que leva a pensar numa 
formação de caráter mais abstrato e pouco integrado ao contexto concreto 
onde o profissional-professor vai atuar (2009, p. 42). 

 

E, nesse estudo, conclui que: 

 
Há proximidade entre a proporção de disciplinas que cumprem a função de 
embasar teoricamente o aluno de Pedagogia a partir de outras áreas de 
conhecimento e aquelas que tratam de questões ligadas à 
profissionalização mais específica do professor. No entanto, a análise das 
ementas revelou que, mesmo dentre as disciplinas de formação específica, 
predominam as abordagens de caráter mais descritivo e que se preocupam 
menos em relacionar adequadamente as teorias com as práticas (GATTI, 
2009, p. 54). 

 

Portanto, se reconhecermos que é na escola onde se localiza uma parte 

enorme do potencial cultural, não é possível continuar a desprezá-la (NÓVOA, 

1999). Além disso, é necessário cuidar da relação entre o discurso adotado pelas 

políticas públicas e a verdadeira mudança nas práticas de formação, bem como na 

melhoria dos salários e de condições de trabalho. Isso significa que todos os 

avanços pelos quais a sociedade vem passando nas últimas décadas têm servido de 

fundamentação para a formulação de diretrizes e propostas pedagógicas modernas 

e atuais, porém os professores continuam com condições de trabalho inadequadas e 

defasagem salarial, sem contar as condições nas quais se encontram muitos cursos 

de formação universitária inicial e contínua, que, em sua maioria, não vêm 

favorecendo uma formação apropriada aos professores (OLIVEIRA, 2010). 

Para Libâneo (1996), as mudanças feitas na legislação dos cursos de 

formação de professores foram apenas mudanças em matrizes curriculares, não no 

cerne da questão da Pedagogia.  

 
[...] no geral, as mudanças ocorridas ficaram restritas tão-somente a 
alterações na grade curricular dos cursos, sem avançar em questões mais 
de fundo, como a problemática epistemológica da Pedagogia, o 
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desenvolvimento da teoria educacional e a investigação pedagógica 
(LIBÂNEO, 1996, p. 107). 

 

 É de suma importância a discussão e a definição mais aprofundada a respeito 

da questão epistemológica com relação ao curso de Pedagogia. Verificando-se o 

artigo 64 da LDB (Lei de Diretrizes e Bases), é apresentada a necessidade da 

criação de uma base comum nacional para a formação de professores. Conforme 

Veiga et al. (1997), essa base comum não significa um conjunto de disciplinas 

comuns a todos os cursos, nem como um currículo mínimo que todas as instituições 

devem atender. Essa base comum nacional seria, de forma muito mais aprofundada, 

“[...] uma concepção básica da formação do profissional da educação e a definição 

de um corpo de conhecimento fundamental” (VEIGA et al., 1997, p. 117). 

 Outro problema considerado grave nos cursos de Pedagogia atualmente é a 

fragmentação do curso. Para Veiga et al. (1997, p. 100), “[...] a fragmentação própria 

e reflexa dos cursos de Pedagogia não deixam que interessantes propostas 

curriculares provoquem seu redimensionamento”. Para Gatti (2009), os cursos de 

Pedagogia, de modo geral, apresentam uma característica fragmentária, que não se 

utiliza da possibilidade da interdisciplinaridade nem da integração entre as 

disciplinas, o que fragiliza mais ainda a formação oferecida nos cursos de 

Pedagogia. 

 Segundo Libâneo (2010), é necessário que resgatemos a profissionalidade do 

professor, que busquemos sua identidade, que lutemos por salários e condições de 

trabalho mais justos. Além disso, é importante reforçarmos a necessidade do 

intercâmbio constante entre a formação inicial do professor e sua formação 

continuada, o que garantiria uma formação mais sólida e profunda. 

 Veiga et al. apresentam uma síntese interessante a respeito do curso de 

Pedagogia: 

 
[...] o projeto político-pedagógico de faculdades e departamentos de 
educação como um todo deve ter por base os princípios de integração, 
interdisciplinaridade, trabalho coletivo, autonomia, cooperação e 
solidariedade. Obviamente, essa opção não significa negação da 
individualidade e/ou liberdade, mas uma contraposição à cultura da 
desarticulação, da fragmentação, da departamentalização, da 
descontinuidade e do individualismo, ou seja, à maneira como as 
instituições formadoras se organizam e desenvolvem o trabalho 
pedagógico, de forma geral (1997, p. 110). 
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 E Veiga et al. (1997) conclui apresentando quatro utopias importantes para o 

curso de Pedagogia. São elas: 

 

a) a utopia da resistência e da luta contra a degradação da profissão; 

b) a utopia do currículo-integração; 

c) a utopia da busca da identidade da pedagogia e do pedagogo; 

d) a utopia da elaboração de um código de ética para o magistério. 

 

Essas utopias formuladas por Veiga mostram possibilidades de trabalho com 

a formação de professores na contemporaneidade. São diversos os desafios dessa 

formação e alguns deles foram apresentados ao longo desse capítulo. Por fim, 

entendemos que as políticas públicas, de modo geral, são criadas na intenção de 

resolver os problemas da formação de professores. Para tanto, uma possibilidade de 

atuação frente a esses desafios apresentados, é o estudo a respeito de uma política 

de nível federal implantada recentemente em nosso país, o Plano Nacional de 

Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR). 
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2 O CURSO DE PEDAGOGIA E O PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DOS 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

2.1 Pedagogia, formação de professores e o PARFOR 

 

2.1.1 O curso de Pedagogia no Brasil e a formação prática do docente 

 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9394/96 (LDB)3 muitas mudanças ocorreram na formação de professores em nosso 

país. Conforme o artigo 62 da LDB (BRASIL, 1996), a formação de professores para 

atuar na Educação Básica deverá ocorrer em nível superior, em cursos de 

licenciatura, de graduação plena, sendo permitida, também, a formação em nível 

médio, na modalidade normal para os profissionais que atuarão com a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental I (que engloba as séries iniciais do Ensino 

Fundamental). 

A partir do momento em que a LDB (BRASIL, 1996) entrou em vigor, teve 

início uma corrida contra o tempo, pois ela previa a formação dos professores 

prioritariamente em nível superior, o que poderia ser interpretado como o fim gradual 

dos cursos de formação de professores em nível médio. Segundo Oliveira (2010), foi 

exatamente o que aconteceu, pois atualmente existem pouquíssimos cursos de 

formação de professores oferecidos em nível médio, na modalidade normal. Esses 

cursos tiveram a possibilidade de transformar-se, aos poucos, em cursos de 

Pedagogia mediante a revisão em seus currículos e autorização para funcionamento 

pelos órgãos competentes. 

Ainda na LDB, no artigo 65, é prevista uma carga horária de, pelo menos, 300 

horas de práticas incluídas nos cursos de formação. Apesar de a LDB não 

determinar a forma como essas horas devem ser incluídas nos currículos, há outros 

documentos que o fazem, apresentando o estágio supervisionado como momento 

privilegiado para a apresentação da prática aos futuros professores. 

Diversas disciplinas componentes do currículo básico dos cursos de 

Pedagogia demonstram, em suas nomenclaturas e em suas propostas, a intenção 

de se apresentar como um momento em que se discute a prática educativa. 

                                            
3 A LDB 9394 foi promulgada em 1996, durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso como 
Presidente da República. 
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Contudo, Gatti e Nunes, em pesquisa a respeito das grades curriculares e das 

ementas das disciplinas obrigatórias e optativas dos cursos de Pedagogia no país, 

observam que 

 
[...] quando se agrega o conjunto de disciplinas dedicadas aos fundamentos 
da educação às disciplinas variadas e gerais [...] chega-se a quase 40% do 
conjunto de disciplinas oferecidas. [...] Juntando a esse panorama as 
disciplinas optativas, a maioria com caráter de formação genérica, pode-se 
inferir que a parte curricular que propicia o desenvolvimento de habilidades 
profissionais específicas para a atuação nas escolas e nas salas de aula 
fica bem reduzida. A relação teoria-prática como proposto nos documentos 
legais e nas discussões da área também se mostra comprometida desde 
essa base formativa (2009, p. 23). 

 

Como citado anteriormente, não é apenas na LDB que a prática aparece 

como base dos cursos de formação de professores. As Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (DCN) (BRASIL, 

2002) são diretrizes que servem para orientar a organização e a implantação de 

todos os cursos de licenciaturas do país. Aqui, trataremos especificamente dessas 

Diretrizes Gerais e das Diretrizes específicas para o curso de Pedagogia e 

apresentaremos o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação 

Básica (PARFOR). 

Nas DCNs (BRASIL, 2002), a prática aparece como um componente que 

deveria permear todo o curso, inclusive explicitando que o estágio4 não pode ser 

considerado a única forma de contato com a prática: 

 
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 sua dimensão prática (BRASIL, 2002). 

 

Portanto, podemos compreender que todo o currículo da formação de 

professores deve ser perpassado pela prática. Além disso, as DCNs (BRASIL, 2002) 

observam outros pontos relevantes para a formação do professor. Elas propõem, por 

exemplo, a concepção da simetria invertida como um princípio norteador do preparo 

para a docência. Na simetria invertida, é importante que se reconheça que a 

                                            
4 A questão do estágio já foi discutida no capítulo anterior. 
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formação do professor ocorre num local similar ao que ele irá atuar depois de 

formado, ou seja, é necessário que o que está sendo ensinado condiga com o que 

dele se espera na carreira. 

Outro ponto no qual as DCNs (BRASIL, 2002) tocam, muitas vezes, é na 

importância da concepção do ensino e da aprendizagem como uma construção de 

conhecimentos. E também se apresenta forte influência da corrente que trata do 

professor como profissional reflexivo: 

 
Art. 5º [...] Parágrafo único. A aprendizagem deverá ser orientada pelo 
princípio metodológico geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-
ação e que aponta a resolução de situações-problema como uma das 
estratégias didáticas privilegiadas (BRASIL, 2002). 

 

Esses princípios básicos de formação não aparecem apenas nas DCNs 

(BRASIL, 2002). As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em 

Pedagogia (DCN-Pedagogia) (BRASIL, 2006), que servem especificamente para 

orientar os cursos de licenciatura, de graduação em Pedagogia, também 

apresentam a prática como parte fundamentalmente integrante do curso como um 

todo. 

 
Art. 8º. Nos termos do projeto pedagógico da instituição, a integralização de 
estudos será efetivada por meio de: [...] 
II – práticas de docência e gestão educacional que ensejem aos licenciados 
a observação e acompanhamento, a participação no planejamento, na 
execução e na avaliação de aprendizagens, do ensino ou de projetos 
pedagógicos, tanto em escolas como em outros ambientes educativos 
(BRASIL, 2006). 

 

Logo, é possível perceber que os documentos estão em sintonia, tendo em 

vista que as Diretrizes gerais de formação de professores propõem algo que é 

reforçado nas Diretrizes específicas para o curso de Pedagogia. 

As DCNs-Pedagogia (BRASIL, 2006) ainda instituem a quantidade de horas a 

que devem ser dedicadas cada parte do curso. O curso de Pedagogia deve ter um 

mínimo de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico e essas horas devem ser 

distribuídas assim: 

 

a)  2.800 horas dedicadas às atividades formativas (que são as aulas, 

propriamente ditas, participação em seminários, pesquisas na biblioteca, 

atividades práticas etc.); 

b) 300 horas de estágio supervisionado; e 
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c) 100 horas de atividades teórico-práticas (iniciação científica, monitoria, 

extensão etc.). 

 

Podemos observar que o estágio supervisionado, que precisa ser de, pelo 

menos, 300 horas, seria, como já foi dito, o momento privilegiado para a prática, 

conforme consta na LDB (BRASIL, 1996), porém, infelizmente, não é isso o que as 

pesquisas mais recentes têm demonstrado. 

 
[...] as observações largamente difundidas sobre o funcionamento dos 
cursos de Pedagogia nos autorizam a sugerir que a maior parte dos 
estágios envolve atividades de observação, não se constituindo em práticas 
efetivas dos estudantes de Pedagogia nas escolas (GATTI; NUNES, 2009, 
p. 31). 

 

Portanto, a questão a respeito da importância da prática nos cursos de 

formação de professores e, principalmente, nos cursos de Pedagogia ainda perdura 

e move inúmeras pesquisas. 

O desenvolvimento de um curso de Pedagogia que promova uma 

aprendizagem prática significativa aos futuros docentes depende de vários fatores. 

Um desses fatores é a questão de que os docentes de muitos cursos de Pedagogia 

oferecidos em nosso país são apenas “horistas” ou “aulistas”, ou seja, recebem 

apenas pelas horas/aula em que atuam em sala de aula. Com isso, há uma enorme 

dificuldade em promover e acompanhar a formação desses profissionais, bem como 

em construir coletivamente um Projeto Político Pedagógico (PPP) consistente, 

articulado e com possibilidades de trabalhos interdisciplinares. 

 
A flexibilidade, a inovação curricular, a interdisciplinaridade, o trabalho com 
pesquisas, a construção de competências para o exercício da docência são 
aspectos em destaque no conteúdo de ambas as diretrizes. Tais aspectos 
buscam, segundo a proposta nos documentos, superar uma concepção de 
formação docente pautada na necessidade de se dominar a técnica, o 
saber-fazer, reduzindo a tarefa do educador a um executor de ações, 
preocupado em transmitir o conteúdo. Buscam também incorporar no 
interior dos cursos a formação de professores autônomos, reflexivos e 
criativos no exercício da prática educativa, desencadeando um conjunto de 
reflexões pertinentes à formação da professora da educação infantil e dos 
anos iniciais do ensino fundamental (OLIVEIRA, 2010, p. 245). 

 

Porém, conforme o resultado de diversos estudos da atualidade, na maioria 

dos cursos de graduação em Pedagogia não é isso que acontece na realidade. Além 

disso, um problema tão grande quanto a oferta de cursos superiores de má 
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qualidade que o país enfrenta é a enorme quantidade de professores que já atuam 

na educação básica e ainda não possuem formação de nível superior.  

 

2.1.2 Formação de professores atuantes na educação básica no país 

 

Muitos professores que atuam na educação básica em nosso país ainda não 

possuem a formação considerada mínima por lei. O Censo dos Profissionais do 

Magistério, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), em 2002, apresentou dados alarmantes com relação à 

formação dos professores que atuavam na educação básica no país. Atualmente, os 

números apresentados nesse censo, feito há 11 anos, sofreram algumas 

modificações, porém são dados importantes para compreendermos sob que 

aspectos o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica 

(PARFOR) foi instituído. A partir desse censo, foi publicado o documento 

“Estatísticas dos Professores no Brasil”, cujos dados são parcialmente apresentados 

no presente trabalho. 

Focaremos a apresentação desses dados apenas na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental I. Podemos justificar a apresentação dos dados relacionados 

apenas a esses dois níveis de ensino, considerando dois pontos importantes para 

nossa pesquisa: primeiro, o trabalho aqui apresentado tem como tema central o 

curso de graduação em Pedagogia; segundo, os dados relacionados à Educação 

Infantil e ao Ciclo I da educação básica são muito mais alarmantes do que os dados 

do Ciclo II.   

Com relação aos professores que atuavam em creches, podemos perceber 

que apenas 14,7% possuíam ensino superior. E os números são muito piores 

quando observamos a divisão regional do país, pois no Norte e Nordeste apenas 

3,4% e 7,4% dos professores, respectivamente, possuíam ensino superior. 
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Tabela 2 – Percentual de funções docentes em creche por grau de formação – Brasil e 
regiões – 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao observarmos os dados relacionados à formação dos docentes que 

atuavam na Pré-Escola, percebemos que os resultados são parecidos, ou seja, em 

nível nacional, apresenta-se uma porcentagem baixíssima de professores que 

possuía o ensino superior, sendo que o quadro mais agravante está, ainda, nas 

regiões Norte e Nordeste. 

 

 
Tabela 3 – Percentual de funções docentes que atuam na pré-escola por grau de formação – Brasil 

e regiões – 1991-2002 
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Figura 4 – Pré-escola – Percentual de funções docentes por grau de formação – Brasil – 

2002 
 

 
 
Fonte: MEC/INEP 

 

As observações não são diferentes com relação aos professores que atuavam 

no Ensino Fundamental I. Apesar do número de professores com ensino superior ser 

um pouco maior em nível federal, as regiões que apresentam professores com 

formações mais precárias continuam sendo as regiões Norte e Nordeste. 

 

Tabela 4 – Percentual de funções docentes que atuam no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª 
série por grau de formações – Brasil e Regiões – 1991-2002 
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Figura 5 – Ensino Fundamental – 1ª a 4ª série – Percentual de funções docentes por grau 
de formação – Brasil – 2002 

 

 
 
Fonte: MEC/Inep 

 

Já em 2009, é publicado o “Estudo exploratório sobre o professor brasileiro 

com base nos resultados do Censo Escolar da Educação Básica 2007” (INEP, 

2009), que apresenta alguns dados relacionados à formação de professores que 

responderam o Censo Escolar em 2007, porém não de forma tão completa quanto o 

documento do Censo de 2002 (INEP, 2003), pois demonstra os dados apenas em 

nível federal e não apresenta a separação por regiões. 

De qualquer forma, é possível perceber algumas modificações em relação à 

formação dos professores. Dos professores que atuavam em creches em 2007, 

37,2% apresentavam formação de nível superior com licenciatura. Isso significa um 

crescimento em relação a 2002, porém ainda sendo considerado um número muito 

baixo. O mesmo ocorre com os professores de pré-escola e de Ensino Fundamental 

I, que, em 2007, representavam 45,5% e 54,9%, respectivamente, do total de 

professores com formação no ensino superior com licenciatura. 

Mesmo antes de contarmos com esses dados estatísticos alarmantes, 

inúmeras políticas públicas já foram instituídas a fim de promover a melhoria da 

educação escolar no país. Podemos citar como exemplo o PEC-Formação 
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Universitária5, que foi desenvolvido entre 2001 e 2002, como uma iniciativa da 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo e de três universidades brasileiras 

(UNESP, PUC-SP e USP) e que promoveu a formação de 6.300 professores de 1ª a 

4ª série da rede pública estadual. Esses professores tiveram a oportunidade de 

garantir sua formação de licenciatura plena de forma diferenciada. Os cursos 

planejados especialmente para professores que já atuavam em sala de aula levaram 

em consideração essas especificidades de alunos que já eram professores. Porém, 

o PEC-Formação Universitária, foi uma iniciativa apenas regional e não ampliado a 

nível federal. 

Gatti et al. (2011) apresentam alguns programas regionais e federais 

instituídos e que também são considerados importantes e interessantes com relação 

à ampliação e ao oferecimento de cursos de licenciatura. Podemos citar o Programa 

de Apoio a planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), o Programa de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação 

(PRO-FORMAR), a Universidade Aberta do Brasil (UAB), o Pró-Licenciatura, o 

Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Programa Institucional de Iniciação 

à Docência (PIBID). 

Para Gatti et al. 

 
Na medida em que não tem havido iniciativas políticas fortes quanto a 
alterações básicas na legislação educacional no que se refere à formação 
de professores para a educação básica, com o intuito de tornar essa 
formação mais articulada, tanto na perspectiva de uma unidade institucional 
nas universidades como na integração curricular, assistimos à proposta e à 
implementação de ações interventivas relacionadas a essa formação que 
têm grande abrangência, embora não cheguem a reestruturações mais 
profundas nessa formação e nos conteúdos formativos, seja para os cursos 
presenciais, seja para os à distância (2011, p. 118). 

 

 Isso significa que as políticas públicas que vêm sendo implantadas há muitos 

anos no país não propõem uma mudança radical e verdadeiramente profunda nas 

legislações que regem a formação de professores nem favorecem mudanças 

significativas nos currículos desses cursos de formação. Na realidade, esse estudo 

ainda deixa claro que as políticas mais fortes do Ministério da Educação (MEC) são 

pautadas em expandir a oferta de cursos, e quase nada em melhorar a qualidade do 

que é oferecido. 

 

                                            
5 Para maiores informações sobre o PEC-Formação Universitária, consultar o site dessa política 
pública. (http://www.pec.sp.gov.br/) 
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[...] A preocupação predominante das políticas volta-se mais à expansão da 
oferta dos cursos no formato existente [...] sem crítica e busca de 
alternativas formativas que melhor qualifiquem a formação inicial dos 
professores da educação básica na direção de uma profissionalização mais 
eficaz, mais coerente com as necessidades dos educandos e as demandas 
sociais do país. Não basta titular professores em nível superior, é 
necessário e importante que a essa titulação corresponda à formação de 
características de profissionalidade consistentes com o exigido, para o bom 
desempenho em seu trabalho (GATTI et al., 2011, p. 101-102). 

 

Portanto, podemos perceber de início a fragilidade de diversas políticas 

públicas que vêm sendo implementadas, pois elas não modificam o âmago da 

questão e geralmente propõem uma expansão na oferta, o que é importante, porém 

insuficiente. 

 
[...] essas iniciativas evidenciam que há crise na formação de docentes e, 
de certa forma, mobilizam na direção de uma atenção maior a cursos de 
licenciatura e a aspectos específicos da formação inicial (GATTI et al., 2011, 
p. 118). 

 

 Essa crise fica muito visível depois de analisar os dados estatísticos, já 

apresentados, sobre a formação de professores que atuam na rede pública no país. 

Para finalizar sua análise, a autora encerra dizendo: 

 
Encontramos ações políticas dessa natureza tanto em nível federal quanto 
estadual. Mesmo que a atribuição da regulação dessa formação não seja da 
alçada dos estados, e sim da União, alguns deles implementaram políticas 
complementares para intervir nos currículos de instituições formadoras de 
professores. Pode-se exemplificar com o Programa Bolsa Formação – 
Escola Pública e Universidade, mais conhecidos como Bolsa Alfabetização, 
do Estado de São Paulo, e o Programa Bolsa Estágio Formação Docente do 
Estado do Espírito Santo [...] (GATTI et al., 2011, p. 118). 

 

A formação universitária inicial de qualidade visa oferecer uma formação de 

base sólida, em que os futuros docentes possam apoiar a sua prática e, se 

estivermos falando a respeito de alunos que já são professores da rede pública, 

esse apoio precisa ser maior ainda. A intenção é o desenvolvimento profissional do 

professor para que a educação tenha condições de promover uma sociedade mais 

justa e igualitária, ao mesmo tempo em que essa formação profissional deve 

preparar o professor para que compreenda a necessidade de sua contínua formação 

em serviço. A formação contínua não pode servir como compensação de uma 

formação inicial precária e cheia de lacunas, e sim aprofundar conhecimentos 

relacionando a prática que o professor em serviço já possui. 
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Na intenção de tentar minimizar todas essas deficiências apresentadas 

relacionadas à formação dos professores que já estão em exercício na rede pública, 

em 2009 foi instituída a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica através do decreto nº 6755, de 29 de janeiro de 

2009 (BRASIL, 2009a). Esse decreto prevê a colaboração entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios a fim de promover formação inicial e 

continuada de profissionais que já atuam na educação básica, nas redes públicas do 

país. 

Note-se que a Política Nacional implantada prevê a promoção de formação 

adequada para todos os professores da Educação Básica. É importante salientar, 

novamente, que focamos as discussões relacionadas ao curso de Pedagogia e 

apresentamos anteriormente apenas os dados estatísticos a respeito da Educação 

Infantil e do Ciclo I porque a presente pesquisa trata especificamente desse curso, 

que tem como função principal formar os professores para lecionar nesses níveis de 

ensino6. 

A concepção apresentada no documento da Política Nacional de Formação 

de Profissionais do Magistério da Educação Básica prevê doze princípios para o 

Plano. São eles: 

 

I – a formação docente para todas as etapas da educação básica como 

compromisso público de Estado, buscando assegurar o direito das crianças, jovens 

e adultos à educação de qualidade, construída em bases científicas e técnicas 

sólidas; 

II – a formação dos profissionais do magistério como compromisso com um 

projeto social, político e ético que contribua para a consolidação de uma nação 

soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos 

indivíduos e grupos sociais; 

III – a colaboração constante entre os entes federados na consecução dos 

objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, articulada entre o Ministério da Educação, as instituições 

formadoras e os sistemas e redes de ensino; 

                                            
6 Para considerar as estatísticas referentes aos professores de Ciclo II, que são formados através das 
demais licenciaturas, pesquisar INEP (2003) e INEP (2009). 
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IV – a garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes 

ofertados pelas instituições formadoras nas modalidades presencial e a distância; 

V – a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, 

fundada no domínio de conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

VI – o reconhecimento da escola e demais instituições de educação básica 

como espaços necessários à formação inicial dos profissionais do magistério; 

VII – a importância do projeto formativo nas instituições de ensino superior 

que reflita a especificidade da formação docente, assegurando organicidade ao 

trabalho das diferentes unidades que concorrem para essa formação e garantindo 

sólida base teórica e interdisciplinar; 

VIII – a importância do docente no processo educativo da escola e de sua 

valorização profissional, traduzida em políticas permanentes de estímulo à 

profissionalização, à jornada única, à progressão na carreira, à formação 

continuada, à dedicação exclusiva ao magistério, à melhoria das condições de 

remuneração e à garantia de condições dignas de trabalho; 

IX – a equidade no acesso à formação inicial e continuada, buscando a 

redução das desigualdades sociais e regionais; 

X – a articulação entre formação inicial e formação continuada, bem como 

entre os diferentes níveis e modalidades de ensino; 

XI – a formação continuada entendida como componente essencial da 

profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da escola e considerar 

os diferentes saberes e a experiência docente; e 

XII – a compreensão dos profissionais do magistério como agentes formativos 

de cultura e, como tal, da necessidade de seu acesso permanente a informações, 

vivência e atualização culturais. 

 

 Observando esses doze princípios, é possível compreendermos sob que 

concepções pedagógicas o presente Plano foi instituído. Os dois primeiros princípios 

apresentam a formação docente como um compromisso público do Estado, sendo 

assim também um compromisso da sociedade. O terceiro princípio coloca a questão 

da necessidade da articulação entre todas as instituições envolvidas, independente 

do nível em que estejam. A partir do quarto princípio, coloca-se questões de cunho 

pedagógico sobre a forma como esses cursos de formação deverão acontecer. 



70 
 

 Algumas questões são centrais nos princípios apresentados, como, por 

exemplo, a busca da qualidade do curso, o reconhecimento da escola como espaço 

privilegiado de formação, a interdisciplinaridade, a valorização do profissional que 

será formado, a articulação entre a formação inicial e contínua. 

Sintetizando os princípios apresentados pelo Plano, é possível afirmar que 

não basta que se ofereça o curso de formação necessário (que, no caso, é uma 

licenciatura), é preciso que essa formação apresente qualidade, a fim de iniciarmos 

um caminho rumo à valorização e à melhoria da carreira docente e da escola pública 

de modo geral. 

Como vem sendo apresentado ao longo de todo esse trabalho, o documento 

também cita veementemente a importância da relação entre teoria e prática. Mas é 

necessária uma relação verdadeira, bem planejada e bem organizada pelos 

formadores desses professores. Os professores que já atuam na rede pública de 

ensino e que não possuem a formação mínima necessária apresentam, de qualquer 

forma, a visão da prática. Alguns já atuam há tantos anos em sala de aula que essas 

experiências é que precisam ser debatidas, discutidas, mostradas e refletidas nos 

cursos. Além disso, os professores precisam ter acesso a fundamentos de 

educação, dados de pesquisas, base teórica consistente, tendo em vista uma real 

articulação entre a teoria e a prática. É preciso, ainda, que se leve em conta a 

possibilidade e a necessidade dessa articulação entre a formação universitária inicial 

e a formação contínua dos professores que já atuam na rede pública. 

Em seguida, o documento da Política Nacional (BRASIL, 2009a) apresenta 

seus objetivos: 

 

I – promover a melhoria da qualidade da educação básica pública; 

II – apoiar a oferta e a expansão de cursos de formação inicial e continuada a 

profissionais do magistério pelas instituições públicas de educação superior; 

III – promover a equalização nacional das oportunidades de formação inicial e 

continuada dos profissionais do magistério em instituições públicas de educação 

superior; 

IV – identificar e suprir a necessidade das redes e sistemas públicos de 

ensino por formação inicial e continuada de profissionais do magistério; 

V – promover a valorização do docente, mediante ações de formação inicial e 

continuada que estimulem o ingresso, a permanência e a progressão na carreira; 
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VI – ampliar o número de docentes atuantes na educação básica pública que 

tenham sido licenciados em instituições públicas de ensino superior, 

preferencialmente na modalidade presencial; 

VII – ampliar as oportunidades de formação para o atendimento das políticas 

de educação especial, alfabetização e educação de jovens e adultos, educação 

indígena, educação do campo e de populações em situação de risco e 

vulnerabilidade social; 

VIII – promover a formação de professores na perspectiva da educação 

integral, dos direitos humanos, da sustentabilidade ambiental e das relações étnico-

raciais, com vistas à construção de ambiente escolar inclusivo e cooperativo; 

IX – promover a atualização teórico-metodológica nos processos de formação 

dos profissionais do magistério, inclusive no que se refere ao uso das tecnologias de 

comunicação e informação nos processos educativos; e 

X – promover a integração da educação básica com a formação inicial 

docente, assim como reforçar a formação continuada como prática escolar regular 

que responda às características culturais e sociais regionais. 

 

Observamos que o primeiro objetivo apresentado no Plano condiz com as 

questões discutidas no primeiro capítulo desse trabalho, que tratam como principal 

finalidade da formação de professores a aprendizagem significativa dos alunos. O 

segundo, o terceiro e o quarto objetivo demonstram a necessidade de igualdade de 

oportunidades e de oferta de cursos de formação pelo país. Conforme pudemos 

verificar anteriormente, as regiões Norte e Nordeste são as que mais sofrem com a 

falta de oportunidade de formação para seus docentes. 

A partir daí, os objetivos demonstram a necessidade da valorização docente, 

da ampliação do número de docentes que possuem a formação adequada, de nível 

superior, aumento nas oportunidades de formação, atualização teórico-metodológica 

dos profissionais e integração entre a educação básica e a formação inicial. 

Esses objetivos também vêm de encontro com os ideais que apontamos 

desde o princípio desse trabalho. A finalidade primeira de todos esses planos de 

formação deve ser sempre a melhoria na qualidade da educação escolar, ou seja, 

mais e melhores oportunidades para que as crianças aprendam de fato. 

É enorme a necessidade de equalizar a oferta de cursos, pois algumas 

regiões do país ainda apresentam escassez muito grande nessa oferta, como 
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também já foi demonstrado. Aumentar o número de docentes nas redes públicas 

que possuam licenciatura e integrar os cursos de formação universitária inicial aos 

de formação contínua também são formas de tentar buscar a qualidade da educação 

básica. 

 

2.1.3 O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica 

(PARFOR) 

 

Para contemplar essa Política Nacional (BRASIL, 2009a), foi criado o 

PARFOR, que foi instituído pelo MEC, através da portaria normativa nº 9, de 30 de 

junho de 2009 (Anexo 1), e prevê um trabalho em equipe de diversos órgãos para 

promover a ampliação de vagas na formação universitária inicial, bem como uma 

formação de melhor qualidade. 

O PARFOR é o resultado de um conjunto de ações do Ministério da Educação 

(MEC) em colaboração com as Secretarias de Educação dos Estados e dos 

Municípios e com as Instituições de Educação Superior (IES) do país. Além disso, a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é 

responsável por organizar, fomentar e avaliar a formação universitária inicial e 

contínua que vem sendo oferecida aos professores. 

Através dessas parcerias, as IES oferecem cursos de Pedagogia e demais 

licenciaturas através do PARFOR de forma presencial ou a distância, à escolha da 

própria IES. Para participar do PARFOR, os professores devem, obrigatoriamente, 

estar lecionando na rede pública. Então, devem fazer uma pré-inscrição através da 

Plataforma Freire (http://freire.mec.gov.br), que é um sistema informatizado, 

elaborado e hospedado pelo MEC. Nessa plataforma, os professores conseguem 

efetuar a pré-inscrição para diversos cursos de formação universitária inicial e 

alguns de formação contínua. 

Com relação às propostas dos cursos oferecidos, as Matrizes Curriculares na 

modalidade do PARFOR são idênticas às Matrizes Curriculares dos cursos 

“regulares” das mesmas IES, ou seja, dentro da mesma universidade, as disciplinas 

e as cargas horárias são exatamente as mesmas, independente de ser uma turma 

“regular” ou uma turma do PARFOR. Porém, a CAPES indica a necessidade de uma 

articulação entre as propostas de formação oferecidas pelo PARFOR e a prática já 
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vivenciada pelo aluno, pois ele já é atuante como docente em sala de aula. No site 

da CAPES, localizamos a seguinte informação: 

 
Os cursos devem abordar temas relativos à realidade da escola, discutindo 
seus problemas e perspectivas de ações pedagógicas relacionadas à 
experiência do professor cursista. As propostas também devem considerar 
que professores já formados farão cursos em áreas diferentes e que por 
isso necessitarão de uma metodologia específica para tal aprendizagem 
(CAPES, 2013). 

 

 Ou seja, as turmas do PARFOR são constituídas apenas de professores que 

já lecionam na rede pública; em contrapartida, são profissionais que apresentam 

idades e tipos de formação heterogênea. As turmas usualmente constituem-se de 

professores de diversas idades. Sua formação pode variar muito; por exemplo, é 

possível que na mesma turma encontremos professores que possuem apenas o 

Ensino Médio, outros que possuem formação em cursos normais, que possuam 

outras licenciaturas, outro tipo de formação de nível superior e, até, professores que 

já obtenham pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. 

O PARFOR é uma resposta a um problema estrutural que está presente em 

todo o país. Ele prevê uma formação diferenciada para alunos-adultos que já 

possuem experiência em sala de aula, portanto, seus formadores necessitam 

possuir características como o da escuta e de um olhar qualificado para esse aluno 

universitário, com tantas especificidades. 

Depois da pré-inscrição na Plataforma Freire, os dados dos professores 

interessados em participar dos cursos são enviados para as Secretarias de 

Educação Estaduais e Municipais e esses órgãos autorizam, ou não, a participação 

de cada professor em um dos cursos solicitados. Essa autorização vai depender da 

demanda de professores interessados em fazer os cursos, da formação que eles 

desejam e da logística organizada pelas próprias secretarias. 

 Após o professor receber a confirmação de que foi autorizado a participar do 

curso, seus dados são enviados para as IES nas quais foi autorizado a participar, e 

essas entram em contato com o professor. As IES possuem autonomia para decidir 

quantas vagas serão oferecidas e se será necessária a promoção de um processo 

seletivo. O formato de como ocorrerá o processo seletivo é decidido pelas IES que 

podem promover um vestibular diferenciado, um sorteio, ou qualquer outra forma de 

seleção que julgarem necessário. 
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 Quando o professor é selecionado pela IES para participar do curso, ele já 

pode fazer a sua matrícula e iniciar seu curso. Os cursos são oferecidos 

preferencialmente na modalidade presencial e, conforme já foi explicitado, as 

licenciaturas oferecidas aos professores que participam do PARFOR possuem 

exatamente a mesma grade curricular das turmas das licenciaturas das IES que não 

fazem parte do Plano, levando-se sempre em consideração as especificidades da 

turma de professores que já são atuantes na rede pública. 

 A Plataforma Freire e o site da CAPES são as duas fontes mais importantes 

que utilizamos para localizar dados relacionados ao PARFOR. Além disso, nossa 

experiência como docente num curso de Pedagogia mantido pelo Plano ajudou a 

perceber algumas especificidades dos docentes inscritos, do curso e da 

necessidade de reflexão contínua a respeito da formação dos professores em nível 

superior. 

 A finalidade principal do PARFOR é oferecer formação superior para aqueles 

professores que ainda não a possuem e que já atuam na educação pública do país. 

Levando em conta os dados apresentados neste trabalho a respeito da formação 

desses professores, o que encontramos na Plataforma Freire e no site da CAPES 

condiz com o planejamento inicial. A quase totalidade dos alunos que estão 

frequentando o PARFOR está na região Norte e Nordeste, conforme demonstra o 

gráfico a seguir. Já foi demonstrado nesse estudo que são essas as regiões que 

mais sofrem com a falta de formação de seus profissionais da educação pública. 

 

Figura 6 – PARFOR: números de alunos frequentes por região em 2012 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

              Fonte: Plataforma Freire 
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Conforme dados do Censo Escolar de 2011, o número de professores que 

leciona no ensino básico e que não possui formação de nível superior vem caindo ao 

longo dos anos, porém a quantidade de professores que não possui essa formação 

ainda é considerada muito grande. Em 2011, 25% do total de professores que 

lecionam no ensino básico ainda não possuíam a formação no ensino superior. O 

problema é ainda maior do que parece quando observamos esses dados em relação 

ao nível de ensino em que lecionam esses 25% de professores. Os dados são mais 

alarmantes do que parecem, pois 43,1% dos professores que não possuem a 

formação de nível superior atuam em creches e pré-escolas e 31,8% estão no 

Ensino Fundamental I. Isso significa que há uma quantidade relativamente pequena 

de professores sem formação universitária atuando no ensino fundamental II e 

médio (BRASIL, 2012). 

 
Para a presidenta da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime), Cleuza Repulho, é um “grande equívoco pedagógico” 
colocar os professores menos preparados para atender as crianças mais 
novas. “No mundo inteiro é exatamente o contrário, quem trabalha na 
primeira infância tem maior titulação. Quando o professor entra na rede vai 
para a educação infantil quase como um ‘castigo’ porque ela não é 
considerada importante. Mas, na verdade se a criança começa bem sua 
trajetória escolar, as coisas serão bem mais tranquilas lá na frente”, pondera 
(BRASIL, 2012). 

 

 Enfim, podemos verificar que temos trilhado um caminho que, se não for o 

correto, pelo menos constitui-se numa tentativa de melhora. Esse caminho é trilhado 

a passos muito lentos, é verdade, mas todas as maneiras encontradas para auxiliar 

o professor a buscar formação adequada, promover melhorias de condições à 

carreira docente e tornar o magistério uma profissão atraente deve ser incentivada e 

perpetuada. E é nesse sentido que o PARFOR visa atuar, oferecendo a formação 

específica a quem não a possui, respeitando as singularidades de alunos de 

graduações que já possuem experiência como docentes em sala de aula e que 

muito têm a contribuir com a nossa educação e com o nosso país. 

 Gatti et al. (2011) fizeram um levantamento de diversos relatórios de 

avaliação da implantação do PARFOR em algumas regiões do país. Nesses 

estudos, são citadas diversas potencialidades e fragilidades de cursos oferecidos 

pelo PARFOR, e muitas dessas potencialidades e fragilidades foram percebidas 

também ao longo de nossa pesquisa no curso de Pedagogia/PARFOR na PUC-SP. 
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 As principais potencialidades do PARFOR observadas nos relatórios 

apresentados por Gatti et al. (2012) são: o empenho da universidade em buscar 

alternativas pedagógicas para o trabalho com alunos que já são docentes; 

consciência por parte dos formadores e da coordenação de que as turmas do 

PARFOR apresentam características diferenciadas; cuidados dos formadores no 

momento de preparo das aulas e de material didático; esforço por parte dos 

formadores para aproximar a universidade e a escola; o cumprimento da carga 

horária estabelecida; bibliografias atualizadas e interessantes e preocupação dos 

formadores com as estratégias de ensino e a metodologia. 

 Já as principais fragilidades apontadas nos mesmos relatórios são: 

engessamento do aspecto financeiro e administrativo do Programa, que não permite 

oferecer bolsa ou ajuda de custo para os alunos para despesas com transporte, 

alimentação, cópias, livros etc.; funcionamento do curso em um campus não central, 

o que dificulta a atuação da coordenação; a inexistência de um sistema acadêmico 

que gerencie as notas, disciplinas etc., deixando os alunos do PARFOR à margem, 

causando discriminação e preconceito; o desconhecimento dos diretores das 

escolas sobre o que seja o PARFOR; a validação de professores-alunos que não 

atuam na disciplina e acabam tendo dificuldade de acompanhar o curso; formadores 

com dificuldade de compreender as especificidades da turma e sobrecarga de 

conteúdos e apostilas para leitura, para alunos-professores que às vezes trabalham 

em mais de uma escola. 

 Gatti et al. (2011, p. 123) apresentam um trecho do relatório de Silva Júnior7, 

a respeito da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que poderia servir para 

qualquer curso oferecido pelo PARFOR. O autor ressalta 

 
[...] a necessidade desses cursos considerarem as experiências de trabalho 
desses alunos-professores, experiências que deveriam ter parte significativa 
nesse processo formativo que precisa ser reconhecida e explicitada na 
proposta curricular da instituição, como integrante da formação a ser 
propiciada. 

 

 Outra colocação importante no mesmo relatório são algumas recomendações 

feitas pelo autor. Ele recomenda a 

 

                                            
7 Por tratar-se de um documento interno, não obtivemos acesso a esse relatório, porém sua 
referência bibliográfica é: SILVA JUNIOR, C. A. Fortalecimento das políticas de valorização 
docente: proposição de novos formatos para cursos de licenciatura para o estado da Bahia; relatório. 
Brasília: CAPES, UNESCO, 2010. (Documento interno). 
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[...] formação centrada na escola, como estratégia institucional; a prática 
pedagógica como referência curricular; e a visão do modelo universitário, 
como processo organizacional do conhecimento filtrado por uma 
compreensão teórica. Além disso, lembra que tomar a prática pedagógica 
como referência curricular é reconhecer a prática como ponto de partida da 
teoria, saindo da perspectiva de prática como senso comum. Isso significa 
atribuir à prática pedagógica, à sua pesquisa e à sua reflexão a condição de 
prática iluminada pela teoria (GATTI et al., 2011, p. 123). 

 

 Esse estudo feito por Bernardete Gatti, Elba Siqueira de Sá Barretto e Marli 

Eliza André é de suma importância, pois apresenta pontos interessantes a respeito 

do que já vem sendo construído e aplicado e de algumas possibilidades de melhoria 

para o PARFOR. Sintetizando as discussões a respeito das potencialidades e das 

fragilidades apresentadas pelo PARFOR e pelos cursos de licenciatura, de forma 

mais ampla, as autoras, concluem que 

 
As fragilidades encontradas e os cuidados que seriam necessários ao 
melhor desenvolvimento das propostas institucionais apresentam 
semelhanças, em muitos pontos, com os problemas encontrados nos cursos 
de licenciatura em geral, oferecidos no país para a formação de 
professores. Entretanto, há pontos específicos relativos a essa ação política 
que devem ser considerados para seu aperfeiçoamento, como aspectos de 
gestão financeira; aspectos administrativos; clareza nas responsabilidades a 
ser compartilhadas pelas instituições envolvidas; melhor comunicação entre 
essas entidades e clareza de papéis e demandas; melhor equacionamento 
dos currículos, com vocação de licenciatura e não de bacharelado, como é 
proposto no Programa e especialmente em face das características dos 
professores-alunos; melhor preparação ou eleição dos professores que 
serão formadores e que necessitam da visão mais concreta sobre a 
educação básica – os seus objetivos, o alunado, os conteúdos, as 
necessidades didáticas, as condições das escolas; e trabalho mais intenso 
para evitar as desistências (GATTI et al., 2010, p. 128). 

 

2.2 Formação do professor em exercício: um percurso de proposta e 

possibilidades de atuação 

 

2.2.1 Matriz curricular do curso de Pedagogia/PARFOR na PUC-SP 

 

Neste momento do trabalho, apresentamos um percurso de proposta no 

trabalho no curso de Pedagogia/PARFOR na PUC-SP, por meio da formação de 

professores em Unidades Temáticas relacionadas à alfabetização durante o ano de 

2012. 

O curso de Pedagogia/PARFOR, na PUC-SP, apresenta uma matriz curricular 

idêntica à do curso de Pedagogia regular desta universidade. O “Manual do Aluno” 
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(Anexo 2), documento que é entregue a todos os alunos ingressantes no início do 

ano, apresenta as seguintes informações: 

 

O Curso de Pedagogia da PUC-SP caracteriza-se por ser crítico e reflexivo 
em relação ao processo de formação de profissionais da educação. O 
currículo é organizado de modo a garantir uma formação que inclui no 
processo de aprendizagem fundamentos teóricos da educação e 
intervenção prática, de modo integrado (PUC-SP, 2012, p. 4). 

  

 Esse trecho demonstra nitidamente a busca constante que os professores e 

gestores do curso de Pedagogia/PARFOR, empreendem pela implantação de uma 

formação sólida e sempre relacionada à prática diária dos alunos. 

 O curso de Pedagogia/PARFOR na PUC-SP é dividido em oito períodos, ou 

seja, em quatro anos. Cada período é cursado durante um semestre e dividido em 

diversas Unidades Temáticas (UT). As UT dos dois primeiros períodos baseiam-se 

no módulo “Educação e realidade brasileira: desafios”, o terceiro e o quarto período 

têm sua base no módulo “Educação: Docência e gestão na Educação Infantil”, o 

quinto e o sexto período baseiam-se no módulo “Formação para a docência escolar”, 

e o sétimo e o oitavo período têm sua base no módulo “Gestão e Docência: projetos 

educativos”. 

 Assim, exatamente como o curso de Pedagogia regular, na 

Pedagogia/PARFOR os alunos precisam cursar todas as UT, que representam 2.811 

horas (com exceção dos alunos que eliminam algumas UT através de 

Aproveitamento de Estudos), acrescidos de 300 horas de estágio supervisionado, 

100 horas de atividades complementares e um Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), perfazendo um total de 3211 horas. 

 As principais diferenças entre o curso de Pedagogia/PARFOR e o curso 

regular são que as características pessoais e profissionais dos alunos se diferem, e 

que a intenção principal do PARFOR é o aprofundamento dos conhecimentos sobre 

educação já possuídos pelos alunos. Apesar de apresentar a matriz curricular básica 

de um curso de formação universitária inicial de professores, todas as atividades do 

PARFOR são pensadas e planejadas levando-se em consideração que os alunos já 

possuem experiências de sala de aula. Isso faz com que as aulas tenham 

características de uma formação continuada. Todas essas especificidades devem 

ser levadas em conta no momento do planejamento das UT. 
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2.2.2 A formação do professor alfabetizador na matriz curricular do PARFOR 

 

 Para efeito de compreensão, utilizaremos como pano de fundo as UT  

referentes à aprendizagem dos conceitos de alfabetização, ministradas durante o 

ano de 2012. Com relação à formação do professor alfabetizador, no 3º período, os 

alunos devem cursar uma UT intitulada “Alfabetização e Letramento”, que faz parte 

do Núcleo de Estudos Básicos e tem uma carga horária de 80 horas-aula. No 4º 

período, a UT relacionada à alfabetização é “As Metodologias do Ensino da 

Alfabetização”, que faz parte do Núcleo de Aprofundamento e também tem uma 

carga horária de 80 horas-aula. Já no 5º período, os alunos cursam a UT 

“Alfabetização nos Anos Iniciais: conteúdos, referências curriculares e tratamento 

didático”, que faz parte do Núcleo de Estudos Básicos e também tem a carga de 80 

horas-aula. 

Logo, podemos observar que os alunos têm a possibilidade de estar em 

contato com o tema da alfabetização por, pelo menos, 240 horas no total ao longo 

do curso, pois os alunos ainda vivenciam o tema de outras formas, como no estágio 

supervisionado, por exemplo. As UT estudadas nessa pesquisa foram ministradas 

no ano de 2012. São elas: “Alfabetização e Letramento” (primeiro semestre de 2012) 

e “As Metodologias do Ensino da Alfabetização” (segundo semestre de 2012). Essas 

UT foram propostas para a mesma turma de alunos. Faremos uma análise do 

percurso de formação do professor alfabetizador proposto por meio do 

desenvolvimento dessas UT, durante esse ano. 

No Plano de Trabalho da UT “Alfabetização e Letramento” (Anexo 3), a 

ementa apresentada como proposta para o primeiro semestre de 2012, traz o 

seguinte texto: 

 
A aprendizagem da expressão linguística é de suma importância para a 
formação de cidadãos críticos, reflexivos e participativos. A questão da 
alfabetização e do letramento perpassa essa preocupação a partir do 
momento em que entende a necessidade da compreensão da escrita em 
sua função social. A iniciação ao processo de leitura e escrita é uma tarefa 
complexa porque, além de outras exigências, necessita que a criança 
compreenda um código até então desconhecido por ela. Porém, o que se 
costuma enfatizar em relação ao letramento é justamente a possibilidade de 
utilização desse código de forma significativa, o que favorecerá uma real e 
efetiva inserção e participação na sociedade. 
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 Logo, a partir da leitura da ementa, é possível explicitar algumas concepções 

que embasaram a escolha de determinados conhecimentos e determinadas 

discussões para o trabalho de formação de professores alfabetizadores. 

 Foi levada em conta a necessidade de uma formação sólida e bem embasada 

teoricamente, que, ao mesmo tempo, oferecesse a possibilidade de se relacionar 

com a prática que os alunos já traziam de suas experiências em sala de aula. 

Portanto, os textos e temas escolhidos deveriam condizer e respeitar os princípios 

apresentados na ementa. Alguns princípios básicos apresentados na ementa e que 

subsidiaram a escolha dos textos e temas trabalhados na UT foram: a aprendizagem 

da expressão linguística, a compreensão da escrita em sua função social, o fato de 

que aprender a ler e escrever é um processo complexo, a compreensão do código 

linguístico e a utilização do código linguístico de forma significativa. Para que esses 

princípios pudessem ser desenvolvidos, alguns autores foram selecionados. 

 Os trabalhos da autora Magda Soares foram escolhidos como fundamentais 

para iniciar uma discussão a respeito da questão do letramento e da alfabetização 

significativa, pois essa autora é uma das mais populares e bem conceituadas nas 

questões que discutem o tema. O livro de Magda Soares mais utilizado e ressaltado 

durante as aulas foi Letramento: um tema em três gêneros, em que a autora discute 

a origem do termo “letramento”, o que ele realmente significa na prática, entre outras 

coisas. A definição de letramento apresentada pela autora é a definição com a qual 

corroboramos e a qual discutimos com nossos alunos ao longo do curso. 

 
Letramento: resultado da ação de ensinar a aprender as práticas sociais de 
leitura e escrita. O estado ou condição que adquire um grupo social ou um 
indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas 
práticas sociais (SOARES, 2001, p. 39). 

 

 Além disso, como bibliografia complementar, foi apresentado o livro da 

mesma autora, intitulado Alfabetização e Letramento8. A apresentação de uma 

ampla bibliografia básica e complementar permitiu aos alunos ampliarem seu 

universo de conhecimento. 

 Porém, a formação do professor alfabetizador é uma área complexa, portanto 

outros autores também foram trazidos a fim de iluminar a questão da alfabetização. 

Uma autora muito respeitada por seus estudos, considerada de excelência no 

campo da alfabetização é Emilia Ferreiro. 

                                            
8 SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 2010. 
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Diversas pesquisas dessa autora foram indicadas para os alunos9, porém o 

livro mais discutido foi Com todas as letras, principalmente pelo trecho, lido e 

discutido com os alunos, em que a autora explicita a sua opinião a respeito da 

alfabetização de crianças de 4 a 6 anos. O debate a respeito da alfabetização na 

educação infantil não é recente, ainda há os que a defendem e os que a rejeitam. 

Logo, a leitura e discussão de trechos que tratam desse tema possibilitam a 

ampliação do debate. Segundo a autora, 

 
Qual é a única maneira de permitir a alguém – criança ou adulto – que 
aprenda algo a respeito de certo objeto do conhecimento? Permitir-lhe que 
entre em contato, que interaja com esse objeto. As práticas do pré-escolar 
com relação a outros objetos são perfeitamente aplicáveis aqui. Quando 
queremos que as crianças aprendam a diferença entre corpos rígidos e 
corpos maleáveis, as colocamos em contato com esses objetos (pedaços 
de madeira e de massa, por exemplo) para que descubram, através de suas 
ações, que alguns resistem à vontade de deformá-las enquanto outros “se 
deixam deformar” mais facilmente; [...] não é necessário dar aula de física 
na pré-escola, mas é preciso dar oportunidades para que se descubram 
algumas propriedades físicas elementares. 
Da mesma maneira, não é obrigatório dar aulas de alfabetização na pré-
escola, porém é possível dar múltiplas oportunidades para ver a professora 
ler e escrever; para explorar semelhanças e diferenças entre textos escritos; 
para explorar o espaço gráfico e distinguir entre desenho e escrita; para 
perguntar e ser respondido; para tentar copiar ou construir uma escrita; para 
manifestar sua curiosidade em compreender essas marcas estranhas que 
os adultos põem nos mais diversos objetos. [...] (FERREIRO, 2008, p. 38-
39). 

 

 A leitura de um trecho como esse numa sala de alunos do curso de 

Pedagogia que já são professores, que possuem extensa experiência, vivência e 

opiniões diversas, pode suscitar inúmeras discussões e debates, como os que 

ocorreram durante as aulas. 

 Outros autores que também fundamentaram a prática de formação de 

alfabetizadores foram Telma Weisz, Délia Lerner e Paulo Freire, com suas obras O 

diálogo entre o ensino e a aprendizagem10, Ler e escrever na escola: o real, o 

possível e o necessário11 e A importância do ato de ler12, respectivamente. Esses 

                                            
 
9 FERREIRO, Emilia. Com todas as letras. 15. ed. São Paulo: Cortez, 2008; FERREIRO, Emilia. 
Reflexões sobre alfabetização. 26. ed. São Paulo: Cortez, 2011 (Coleção Questões da Nossa 
Época) e FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: 
Artmed, 1999. 
10 WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. 2. ed. São Paulo: Ática, 2006. 
(Coleção Palavra de Professor) 
11 LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 
2002. 
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autores tão importantes também subsidiaram discussões e fundamentaram 

aprendizagens durante o desenvolvimento da UT. 

 Além dos trabalhos desses autores, vale ressaltar mais dois documentos 

utilizados ao longo da UT, que possibilitaram a construção de uma aprendizagem 

significativa e a compreensão dessas teorias na prática. Um desses documentos são 

os materiais de formação do “Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores” (PROFA), que foi um curso aplicado durante alguns anos para 

muitos professores das redes públicas a nível federal. Os outros documentos são os 

“Guias para o Planejamento do Professor Alfabetizador”, publicações da Rede 

Municipal de São Paulo nas quais os professores alfabetizadores baseiam o seu 

planejamento. 

 O PROFA13 foi um programa instituído pelo MEC a fim de proporcionar a 

melhoria na qualidade do trabalho dos professores alfabetizadores que já atuavam 

nesse campo. O curso foi aplicado entre 2001 e 2002, em 18 estados brasileiros. 

Todo o material do PROFA está disponível na Internet para download no site do 

INEP, e esse material foi muito utilizado, também, ao longo das aulas, por convergir 

com as nossas concepções acerca da formação do professor alfabetizador. 

 Os “Guias para Planejamento do Professor Alfabetizador”14 (documentos de 

formação oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo) também 

foram utilizados pelo fato de possuirmos grande conhecimento a respeito de seu 

conteúdo, já que utilizamos essas publicações para o planejamento, também, como 

professora alfabetizadora da Rede Municipal. 

 Essas duas coleções foram importantes na formação oferecida aos alunos na 

UT de Alfabetização e Letramento, pois possibilitaram que os alunos 

compreendessem de forma mais prática as teorias que embasam os conceitos da 

alfabetização construtivista. Além disso, trazem vídeos de salas de aula, sugestões 

práticas para o planejamento e falam sobre como proceder com relação a 

intervenções pedagógicas, por exemplo. 

  Já no segundo semestre de formação, lecionamos para a mesma turma de 

alunos a UT “As Metodologias do Ensino da Alfabetização”. Como essa UT 

                                                                                                                                        
12 FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. 45. ed. São Paulo: Cortez, 2003. (Coleção 
Polêmicas do nosso tempo). 
13  MEC. Programa de formação de professores alfabetizadores. Brasília: Secretaria da Educação 
Fundamental, 2001. 
14  SME/SP. Projeto toda força ao 1º ano: guia para o planejamento do professor alfabetizador – 
Orientações para o trabalho com o 1º ano do Ensino Fundamental. São Paulo: SME/DOT, 2006. 
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apresenta-se no Núcleo de Aprofundamento, optamos por aprofundar um pouco a 

questão da literatura infantil, já que um dos pressupostos que defendemos na 

alfabetização é a utilização da literatura infantil como material básico para que a 

alfabetização ocorra de forma interessante e estimulante para as crianças. Além 

disso, reorganizamos o trabalho pautado na psicogênese da língua escrita e 

aprofundamos a utilização de algumas metodologias específicas para a fase de 

alfabetização, como aprender as letras do alfabeto, utilizar o nome próprio da 

criança para a construção de novas palavras, a leitura e a produção de listas 

diversas e a leitura e a escrita de textos de memória (parlendas, cantigas, adivinhas, 

trava-línguas, etc.). 

 No Plano de Trabalho dessa UT (Anexo 4), a ementa apresenta o seguinte 

texto: 

 
A construção e o desenvolvimento da expressão linguística na forma oral e 
escrita e o desenvolvimento da competência leitora permanecem sendo 
áreas de conhecimento de relevância social. A relevância está no 
favorecimento da constituição do sujeito cidadão participante e interativo 
com sua cultura pelo desenvolvimento e estruturação da competência 
leitora e escritora com fins de favorecer a participação destes sujeitos nos 
processos individuais e coletivos da interação comunicativa. Nas situações 
de alfabetizar é necessário que o professor reconheça os fatores que atuam 
interativamente na aprendizagem da língua oral e escrita. [...] Nesse sentido 
é inevitável apontarmos para as pesquisas da psicogênese da língua escrita 
a fim de compreender esses processos e promover uma aprendizagem 
significativa. 

 

 Portanto, com relação às metodologias específicas já citadas, utilizamos, 

principalmente, os Guias da Secretaria Municipal de Educação e o material do 

PROFA, cujos textos proporcionaram discussões a respeito da utilização de 

determinados gêneros textuais na alfabetização de crianças. 

Para o trabalho com a literatura infantil, foram selecionados, principalmente, o 

livro Literatura Infantil: gostosuras e bobices15, da autora Fanny Abramivich, e o livro 

Era uma vez... na escola: formando educadores para formar leitores16, de Vera 

Teixeira de Aguiar. O trabalho com literatura infantil possibilitou aos alunos que 

repensassem suas práticas e que conseguissem compreender a necessidade do 

trabalho com a literatura infantil na sala de aula. 

 

                                            
15 ABRAMOVICH, Fanny. Literatura infantil: gostosuras e bobices. São Paulo: Scipione, 2009. 
(Coleção Pensamento e Ação na Sala de Aula). 
16 AGUIAR, Vera Teixeira de. Era uma vez... na escola: Formando educadores para formar leitores. 
Belo Horizonte: Formato Editorial, 2001. (Série Educador em Formação). 
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2.2.3 Avaliação e replanejamento do trabalho desenvolvido 

 

Ao final de cada UT, era solicitado aos alunos que avaliassem diversos 

aspectos do trabalho ao longo do semestre, para entender melhor como se dava a 

compreensão de sua própria formação. Era entregue aos alunos um questionário 

com seis perguntas abertas (Anexo 5). São elas: 

 

1 – Quais são, em sua opinião, os pontos positivos da Unidade Temática? 

2 – Quais são, em sua opinião, os pontos negativos da Unidade Temática? 

3 – Dê a sua opinião a respeito dos conceitos e da metodologia trabalhada 

nesse semestre. 

4 – Quais os principais conhecimentos trabalhados durante o semestre que 

você utilizará, caso tenha uma turma de alfabetização? 

5 – Você se sente preparado para alfabetizar uma turma da rede pública? Em 

caso negativo, explique os conhecimentos que ainda lhe fazem falta. 

6 – Outras informações que você considera importantes sobre a Unidade 

Temática. 

 

Ao analisarmos as respostas obtidas nesses questionários, era possível 

repensar e replanejar o semestre seguinte com mais propriedade, em relação aos 

conteúdos, à metodologia de trabalho e aos conhecimentos que os alunos sentiam 

necessidade de discutir e compreender melhor. 

Ao final do primeiro semestre de trabalho, com relação à UT “Alfabetização e 

Letramento”, que vinte alunos frequentavam, obtivemos treze questionários 

respondidos. Os pontos positivos mais citados pelos alunos foram: a qualidade dos 

textos trabalhados; a possibilidade de relacionar a teoria e a prática; a aplicabilidade 

prática dos conceitos discutidos; a organização e planejamento da professora e a 

possibilidade de troca de conhecimentos durante as aulas. Já os pontos negativos 

mais ressaltados foram: o tempo curto para o estudo de um tema tão complexo e a 

quantidade de leituras e de trabalhos pedidos. Visto que já atuam em salas de aula, 

muitos diziam não ter tempo de terminar todas as tarefas e realizar todos os 

trabalhos solicitados. 

Ao analisarmos essas avaliações com mais cuidado, consideramos que o 

desenvolvimento da UT foi de enorme importância para os alunos que a cursaram, 
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portanto, ao organizarmos o planejamento da UT seguinte, levamos em conta as 

falas dos alunos e tentamos manter o que havia sido considerado como aspecto 

positivo e repensar o que foi considerado aspecto negativo. Portanto, para o 

planejamento da UT seguinte, “As Metodologias do Ensino da Alfabetização”, 

tentamos propor a discussão de conteúdos de forma mais aprofundada. A opção de 

diminuir a quantidade de conteúdos e propor reflexões mais aprofundadas resultou 

num ganho no trabalho com a turma. Porém, como consta a seguir, a falta de tempo 

é algo que permaneceu aparecendo nas avaliações do semestre posterior. 

Nas respostas das avaliações da UT “As Metodologias do Ensino da 

Alfabetização”, obtivemos, dos mesmos vinte alunos frequentes, quatorze 

questionários respondidos. Os pontos positivos mais citados pelos alunos foram: 

metodologia variada (utilização de textos, discussões e debates, troca de 

conhecimentos, vídeos etc.); diversidade de textos; textos pertinentes e de fácil 

entendimento; aplicabilidade para quem já trabalha com crianças; possibilidade de 

relacionar a teoria e a prática. Com relação aos pontos negativos, apenas um 

destaca-se nesta UT: novamente o fato de que um ou dois semestres é pouco 

tempo para refletir a respeito de um tema complexo como o da alfabetização. 

Muitas vezes, os alunos discorriam espontaneamente a respeito de suas 

impressões do curso, de modo geral e também sobre sua formação como 

alfabetizadores. Nesses momentos, questionávamos se o problema era realmente a 

falta de tempo ou a proposta de muitos conteúdos para serem trabalhados em 

apenas um semestre, e a maioria dos alunos explicava que o problema não era a 

proposta de muitos conteúdos. Eles diziam que, dentro das nossas possibilidades, 

os conteúdos propostos estavam sendo bem trabalhados, portanto, quando citavam 

a falta de tempo, na verdade estavam solicitando mais espaço para continuar 

discutindo a questão da alfabetização, que é algo que aflige a muitos professores. 

Durante nossas conversas tentávamos elucidar a necessidade que o professor, seja 

ele de que nível for, deve estar em contínua busca pelo conhecimento, e que, não 

apenas com relação à alfabetização, mas com relação a tudo o que envolve a sala 

de aula, e a prática educativa, o professor deve sempre buscar atualizar-se e 

aprender cada vez mais. De qualquer modo, constatamos a necessidade de que se 

pense, proponha e implante metodologias diferenciadas para o trabalho com os 

alunos do PARFOR, fortalecendo, desta forma, o perfil do formador-pesquisador que 

trabalha junto a esses alunos. 
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Portanto, no início do ano de 2013, ao nos lançarmos a uma nova empreitada, 

assumindo uma nova turma na Pedagogia/PARFOR da PUC-SP e tendo a 

possibilidade de repensar as propostas apresentadas no ano de 2012, reformulamos 

o Plano de Trabalho da UT “Alfabetização e Letramento”, tentando levar em 

consideração todos os caminhos apontados pelos alunos anteriores. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 A pesquisa e suas motivações 

 

 Pesquisar é algo que muitas, senão todas, pessoas fazem. É claro que, neste 

caso, poderíamos demonstrar diversos níveis e tipos diferentes de pesquisa. Por 

exemplo, uma pessoa que procura a resolução de um problema que aparece em seu 

cotidiano está atuando dentro de um tipo de pesquisa, mesmo não sendo pesquisa 

científica. No caso do presente trabalho, a pesquisa ora apresentada é uma 

pesquisa científica, pois condiz com a seguinte definição. 

 
A pesquisa científica caracteriza-se pelo esforço sistemático de – usando 
critérios claros, explícitos e estruturados, com teoria, método e linguagem 
adequada – explicar ou compreender os dados encontrados e, 
eventualmente, orientar a natureza ou as atividades humanas (CHIZZOTTI, 
2010, p. 20). 

 

Isso significa que a pesquisa científica não deve ser comparada a outros tipos 

de pesquisa, pois caracteriza-se pela sistematização de procedimentos a fim de 

estudar e compreender uma realidade, além de, às vezes, propor novos caminhos. A 

pesquisa científica, ou a ciência, é “[...] o enlace de uma malha teórica com dados 

empíricos, é sempre uma articulação do lógico com o real, do teórico com o 

empírico, do ideal com o real” (SEVERINO, 2007, p. 100). 

O estudo aqui apresentado é um trabalho de Pesquisa Social, que se 

diferencia do trabalho com as Ciências Naturais, em que o modelo de conhecimento 

científico que impera é o positivismo. O positivismo  

 
[...] é uma expressão da filosofia moderna que, como o próprio nome o diz, 
entende que o sujeito “põe” o conhecimento a respeito do mundo, mas o faz 
a partir da experiência que tem da manifestação dos fenômenos. [...] Daí a 
única forma segura de conhecimento ser aquela praticada pela ciência, que 
dispõe de instrumentos técnicos aptos a superar as limitações subjetivas da 
percepção (SEVERINO, 2007, p. 109). 

 

Portanto, podemos dizer que o modelo positivista não reconhece a 

subjetividade do ser humano. Por isso, nas Ciências Humanas e Sociais, o 

positivismo não é a melhor forma de se chegar à resolução de um problema. O 

modelo positivista adequou-se às Ciências Naturais, mas não existe a possibilidade 

de reduzir o ser humano a um objeto puramente natural. O ser humano apresenta 
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diversas facetas a respeito de determinado comportamento; ele é, entre outras 

coisas, um ser social, histórico, cultural e político. 

Para Richardson, os 

 
[...] estudos empíricos ou teóricos podem mudar de sentido a partir da 
consciência dos pressupostos sociais, culturais, políticos ou mesmo 
individuais que se escondem sob a enganadora aparência dos fatos 
objetivos (1999, p. 16). 

 

Para Soriano, 

 
[...] a pesquisa não pode ser concebida como uma coisa isolada do contexto 
socioeconômico e político; sem uma autêntica projeção social, o domínio de 
teorias, métodos e técnicas fica desprovido de visão científica e humanista 
(2004, p. 9). 

 

Além disso, Richardson (1999) cita a necessidade da pesquisa a fim de que 

se encontre a resolução de um problema. Para ele, essas pesquisas, assim como a 

apresentada aqui, não possuem a obrigação de testar ou formular teorias, “[...] o 

pesquisador está, apenas, interessado em descobrir a resposta para um problema 

específico ou descrever um fenômeno da melhor forma possível” (RICHARDSON, 

1999, p. 17). E esse é justamente o intuito da pesquisa aqui apresentada. 

Conforme explica Chizzotti, 

 
[...] as ciências sócio-históricas exploram as relações dinâmicas e mutáveis 
que acontecem entre os indivíduos em uma situação social datada – na qual 
eles realizam suas experiências vividas – enquanto as ciências da natureza 
exploram os fatos uniformes e repetíveis que os objetos naturais propiciam 
(2010, p. 46). 

 

Então, devido aos fatores de que a pesquisa social fala a respeito de 

experiências vividas, no presente estudo, faz-se necessária uma abordagem 

qualitativa do conhecimento. 

 

3.2 Pesquisa qualitativa 

 

Existem diferentes abordagens e técnicas de pesquisa para que um problema 

seja superado, portanto “[...] o que importa na pesquisa científica é escolher os mais 

adequados, conforme a natureza do fenômeno, os objetivos do estudo e a 

perspectiva de análise” (SORIANO, 2004, p. 64). 
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Para Severino (2007), todos os trabalhos científicos devem possuir algumas 

características em comum. Um trabalho de pesquisa e de reflexão deve ser: 

pessoal, no sentido de que o pesquisador possua algum nível de envolvimento de 

forma que o objetivo de sua investigação torne-se parte de sua própria vida; 

autônomo, no sentido de que a pesquisa deve ser um trabalho de esforço próprio, o 

que não significa a não aceitação de contribuições, mas a capacidade de relacionar 

essas contribuições de forma única; criativo, no sentido de que a pesquisa não deve 

ficar apenas no nível do que o pesquisador aprendeu, ou seja, o trabalho deve ser 

algo original; rigoroso, no sentido de que a pesquisa não pode ser espontaneísta, 

sendo preciso esforço, dedicação, perseverança e obstinação. 

Em nossa pesquisa, a abordagem escolhida foi a qualitativa, porque, segundo 

Richardson, 

 
A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 
compreensão detalhada dos significados e características situacionais 
apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas 
quantitativas de características ou comportamentos (1999, p. 90). 

 

O autor cita, ainda, que 

 
[...] O método qualitativo difere, em princípio, do quantitativo à medida que 
não emprega um instrumental estatístico como base do processo de análise 
de um problema. Não pretende numerar ou medir unidades ou categorias 
homogêneas (1999, p. 79). 

 

Portanto, é possível compreender que o objetivo principal da presente 

pesquisa não é quantificar determinadas categorias fechadas, mas sim estudar um 

caso específico, que provavelmente possibilitará algumas analogias a casos 

similares. 

Ainda há pesquisadores que argumentam contra a pesquisa qualitativa, pois 

afirmam que ela não oferece rigorosidade no tratamento das informações e dos 

dados. Contudo, concordamos com a fala de Chizzotti, quando afirma que 

 
Cresce, porém, a consciência e o compromisso de que a pesquisa é uma 
prática válida e necessária na construção solidária da vida social, e os 
pesquisadores que optaram pela pesquisa qualitativa, ao se decidirem pela 
descoberta de novas vias investigativas, não pretenderam nem pretendem 
furtar-se ao rigor e à objetividade, mas reconhecem que a experiência 
humana não pode ser confinada aos métodos nomotéticos de analisá-la e 
descrevê-la (CHIZZOTTI, 2010, p. 58). 
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Logo, apresentamos uma pesquisa que possui uma abordagem qualitativa. 

Para tanto, utilizamo-nos prioritariamente de pesquisa bibliográfica e documental, 

além de apresentarmos algumas características de estudo de caso, já que 

trabalhamos no curso que é o próprio objeto da pesquisa, sendo, portanto, possível 

analisarmos algumas características do objeto através dessa experiência. 

Para a produção do referencial teórico apresentado, utilizamos a pesquisa 

bibliográfica, que, de maneira geral, constitui-se na leitura, interpretação e 

cruzamento de dados relacionados ao tema da pesquisa a fim de compreender de 

forma teórica alguns pressupostos que auxiliam na análise e tentativa de superação 

do problema apresentado. Severino diz que a pesquisa bibliográfica 

 
[...] é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de 
pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 
teses, etc. [...] Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados 
(2007, p. 122). 

 

Gil (2007, p. 65) chama a atenção para o fato de que a principal vantagem da 

pesquisa bibliográfica é “permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. 

Em nosso caso, essa vantagem é importantíssima, já que é necessário levarmos em 

consideração o fato de que, apesar de nosso tema de pesquisa constituir-se como 

uma política federal (daí a necessidade de apresentarmos dados estatísticos de 

formação em todo o país), deve prioritariamente respeitar as características 

regionais e, principalmente, as características próprias apresentadas por cada 

turma. 

Além disso, utilizamos também a pesquisa documental que se assemelha à 

bibliográfica, no sentido de que 

 
[...] Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente de 
contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa 
documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento 
analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos 
da pesquisa (GIL, 2007, p. 66). 

  

 Em nosso trabalho, a análise documental pauta-se na leitura, discussão e 

análise da legislação educacional de modo geral, como a LDB e as Diretrizes 

Curriculares de Formação de Professores, bem como a legislação que institui o 

PARFOR, objetivando, assim, um maior entendimento a respeito dessa Política. 
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 Gil (2007) define que na pesquisa documental há dois tipos de fontes: os 

documentos de primeira mão e os documentos de segunda mão. Em nossa 

pesquisa, os dois tipos foram utilizados. Conforme é explicado, 

 
[...] Existem, de um lado, os documentos de primeira mão, que não 
receberam qualquer tratamento analítico, tais como: documentos oficiais, 
reportagens de jornal, cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, 
gravações, etc. De outro lado, existem os documentos de segunda mão, 
que de alguma forma já foram analisados, tais como: relatórios de pesquisa, 
relatórios de empresas, tabelas estatísticas, etc. (GIL, 2007, p. 66). 

 

Com relação, ainda, à pesquisa documental, além de utilizarmos as 

legislações já citadas, apresentamos e analisamos documentos específicos 

relacionados à nossa própria prática no PARFOR, como, por exemplo, matrizes do 

curso de Pedagogia, ementas das Unidades Temáticas, trabalhos e avaliações 

formuladas pelos próprios alunos. 

A intenção da presente pesquisa é subsidiar conhecimentos sobre a formação 

de professores na contemporaneidade e apresentar a forma como o PARFOR foi 

instituído através da pesquisa bibliográfica e da análise dos diversos documentos 

citados. Além disso, apresentar uma proposta de trabalho prático neste Plano e 

demonstrar algumas possibilidades de atuação futuras. 

Logo, a pesquisa possui algumas características de estudo de caso, já que se 

apresenta como um estudo do fato no próprio ambiente onde este ocorre e é ali 

mesmo que os dados são coletados (SEVERINO, 2007). 

Chizzotti apresenta-nos o estudo de caso como 

 
[...] uma estratégia de pesquisa bastante comum na clínica psicológica e 
médica, na atividade educacional, jurídica, empresarial, sanitária e 
jornalística nas quais, em geral, o caso é dado ao profissional para que 
reúna informações sobre um determinado produto, evento, fato ou 
fenômeno social contemporâneo, complexo, situado em seu contexto 
específico. Objetiva reunir os dados relevantes sobre o objeto de estudo e, 
desse modo, alcançar um conhecimento mais amplo sobre o objeto de 
estudo, dissipando as dúvidas, esclarecendo questões pertinentes, e, 
sobretudo, instruindo ações posteriores (2010, p. 135). 
 

Portanto, consideramos que o estudo de caso também é uma forma de 

compreender as questões por nós propostas nessa pesquisa. O estudo de caso 

deverá “[...] fornecer explicações no que tange diretamente ao caso considerado e 

elementos que lhe marcam o contexto” (LAVILLE, 1999, p. 155). 

 Ou seja, o estudo de caso caracteriza-se justamente pelo fato de que deverá 

estudar uma situação específica, particular. O estudo de caso também é 
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frequentemente criticado por pesquisadores que o consideram específico demais, 

defendendo a impossibilidade de generalizações dos resultados. Porém, 

concordamos com Laville, quando afirma que  

 
É verdade que as conclusões de tal investigação velem de início para o 
caso considerado, e nada assegura, a priori, que possam se aplicar a outros 
casos. Mas também nada o contradiz: pode-se crer que, se um pesquisador 
se dedica a um dado caso, é muitas vezes porque ele tem razões para 
considerá-lo como típico de um conjunto mais amplo do qual se torna o 
representante, que ele pensa que esse caso pode, por exemplo, ajudar a 
melhor compreender uma situação ou um fenômeno complexo, até mesmo 
um meio, uma época (1999, p. 156) 

 

Ainda a respeito das críticas feitas a esse formato de pesquisa, Chizzotti 

explicita que 

   
Os que usam estudos de caso respondem que não pretendem, de um caso, 
extrapolar para outros, sem garantias, mas nada impede que se façam 
analogias consistentes com outros casos similares. [...] É um estudo que 
não visa generalizações, mas um caso pode revelar realidades universais, 
porque, guardadas as peculiaridades, nenhum caso é um fato isolado, 
independente das relações sociais onde ocorre (2010, p. 138). 

 

Então, a pesquisa que apresentamos possui exatamente essas 

características: apesar de o PARFOR constituir-se como uma política federal, é 

preciso que se leve em consideração as características de cada região, de cada 

estado, de cada Secretaria da Educação, de cada IES, de cada curso e, finalmente, 

de cada turma. Portanto, nossa prática como docente de um curso de 

Pedagogia/PARFOR é um fato único que ocorre dentro de um tempo histórico 

determinado, com determinados sujeitos, dentro de determinado contexto, numa 

determinada sociedade e, apesar de ser um fato com características tão próprias, 

pode vir a possibilitar algumas generalizações e analogias com casos similares. 

Podemos dizer que, além das pesquisas bibliográficas e documentais, 

observações também foram feitas, ao longo de nossos encontros com os alunos. É 

possível considerarmos as próprias aulas, as conversas com os alunos, as trocas de 

conhecimentos e informações como dados a serem analisados que foram colhidos 

através de uma observação assistemática. Para Richardson (1999, p. 261), a 

observação assistemática “indica que a tarefa de observar será mais livre, sem 

fichas ou listas de registro [...]”. 
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4 O TRAJETO PERCORRIDO E AS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo do presente trabalho, diversas discussões a respeito da formação de 

professores foram feitas. Iniciamos discorrendo a respeito dessa formação de modo 

mais geral e algumas questões contemporâneas a ela relacionadas. 

 No primeiro capítulo, verificamos que o termo formação de professores 

apresenta-se como mais indicado para referir-se ao desenvolvimento profissional do 

professor, tendo em vista que o desenvolvimento do ser humano é algo contínuo, 

nunca termina. Portanto, a formação profissional deve, também, ocorrer de forma 

contínua, ou seja, ao longo de toda a vida. Além disso, o termo formação de 

professores vem no intuito de substituir termos atribuídos ao tecnicismo, como treino 

ou reciclagem. 

 Uma ideia importante a respeito da formação de professores trazida ao longo 

do trabalho é a necessidade de não perdermos de vista que a finalidade principal 

dessa formação, além do desenvolvimento profissional do professor, é que ocorra 

uma mudança significativa na aprendizagem do aluno. Logo, o interesse da 

formação de professores é que a aprendizagem dos alunos ocorra de fato. A 

principal intenção de um curso de formação de professores deva ser a de melhoria 

na qualidade da aprendizagem do aluno e a garantia de que essa aprendizagem 

ocorra de forma significativa. 

 A partir daí, apresentamos conceitos relacionados à formação de professores 

na contemporaneidade, como a apresentação do modelo regulativo ou descritivo de 

formação de professores, formulado por Imbernón (2010), que propõe que o 

professor seja visto como um ser criativo e dinâmico. Esta forma de pensar a 

formação de professores possui sua base na pesquisa-ação, vê o professor como 

competente e habilidoso produtor de teorias a partir de sua própria prática. 

 A formação de professores deve permiti-los sentirem-se sujeitos de sua 

própria formação e de seus conhecimentos, que possibilite o desenvolvimento de 

uma autoimagem de produtor de teorias, não de alguém que apenas reproduz o que 

outros construíram. Nesta referência, o professor precisa ser compreendido como 

sujeito de sua própria prática, como um ser criativo, crítico, reflexivo, um profissional 

que atua diante de pressões e incertezas para a compreensão e a intervenção na 

realidade. 
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 Em seguida, adentramos os caminhos do currículo e da forma como este se 

relaciona com a formação de professores. Argumentamos a favor de uma formação 

de professores permeada pelas características de um currículo crítico, que vai além 

da visão tradicional, aprofundando-se em temas cujas discussões permitam aos 

professores compreender relações de poder e relações sociais que se desenrolam 

no contexto das escolas. 

 Propomos uma formação de professores que permita aos profissionais em 

formação refletirem a respeito da realidade da sala de aula, das atuais situações 

sociais, políticas e educacionais, que demonstre, através da própria vivência, as 

inúmeras possibilidades educativas, na intenção de formarmos, um profissional 

capaz de sentir, pensar e agir de forma reflexiva, promovendo uma sociedade mais 

justa, democrática e igualitária. 

 Dando sequência às ideias apresentadas, focamos a discussão na formação 

universitária inicial do professor e, para tanto, observamos as ideias de Tardif (2011) 

a respeito dos saberes dos professores. Podemos constatar, por meio da pesquisa 

documental, que os alunos de um curso universitário de formação inicial de 

professores já trazem diversas representações a respeito do que eles compreendem 

por “ser professor”, “ensinar” e “aprender”. Tardif (2011) demonstra os saberes dos 

professores (o que os professores já sabem sobre a profissão), as fontes de 

aquisição desses saberes (onde eles podem ter desenvolvido esses saberes) e os 

modos de integração desses saberes no trabalho docente (como eles se integram à 

sua profissão). 

 Ainda no que diz respeito à formação universitária inicial, concordamos com 

García (1999) ao apresentar quatro conhecimentos profissionais essenciais a serem 

trabalhados com os futuros professores. São eles: o conhecimento psicopedagógico, 

o conhecimento do conteúdo, o conhecimento didático do conteúdo e o 

conhecimento do contexto. Além disso, faz uma discussão abrangente a respeito 

dos conhecimentos, competências e atitudes face à diversidade cultural e de qual é 

a real importância da prática educativa nos cursos de formação inicial de 

professores. 

 Uma das marcas mais fortes de todos os autores estudados a respeito da 

formação universitária inicial é a necessidade da inclusão da prática nesses cursos. 

Reforçamos a necessidade de uma modificação nos cursos de formação 

universitária inicial, de modo a promover uma relação mais estreita entre a 
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universidade e a escola onde esses futuros professores irão lecionar. Uma das 

formas privilegiadas para que essa relação se estabeleça deve ser o estágio, que, 

quando não promove essa reflexão, acaba servindo apenas como cumprimento 

burocrático de preenchimento de relatórios e fichas. 

 Além da dimensão prática, é na formação inicial que o futuro professor 

precisa compreender a necessidade de constituir-se como um profissional crítico-

reflexivo, conforme cita Alarcão (2010), acrescidas das ideias de Perrenoud (2002) 

que contribui com as características do professor principiante. Características essas 

que devem ser levadas em consideração no momento de pensarmos a formação 

universitária inicial. 

 Contudo, o objeto principal desse estudo é a formação universitária inicial de 

professores, especificamente no curso de Pedagogia. A questão da formação do 

professor polivalente ainda é uma discussão inconclusa, portanto trazemos algumas 

contribuições de Gatti (2010) e de Libâneo (2010) a respeito da identidade do curso 

de Pedagogia, como ele se constitui, algumas representações que os futuros 

professores têm desse curso, suas matrizes curriculares, suas concepções de 

ensino, entre outros debates. 

 Na sequência, já no segundo capítulo, são feitas análises documentais a 

respeito do curso de Pedagogia no Brasil, observando leis, pareceres e diretrizes 

que o regem. Merece destaque o fato de que em todos os documentos analisados a 

questão da importância da prática nos cursos é fundamental, bem como a 

necessidade da formação de um professor pautado na crítica e na reflexão sobre 

sua própria prática. 

 Além disso, alguns dados relacionados à formação dos professores que já 

estão em exercício na rede pública de nosso país são apresentados. Pudemos 

verificar que os dados são alarmantes no que diz respeito aos professores que já 

atuam e que ainda não possuem a formação básica necessária exigida por lei. E 

percebemos que as regiões do país onde esses problemas são mais gritantes são 

as regiões Norte e Nordeste. 

 Na sequência, apresentamos a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, que prevê a promoção, por 

diversos meios, da ampliação da oferta de cursos de formação para os professores 

da rede pública. Um plano foi criado a fim de atender essa política, nomeado como 

Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR), 
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visando promover o aumento da oferta de cursos de licenciatura, inclusive 

Pedagogia, através de parcerias entre diversos órgãos federais, estaduais e 

municipais. 

 Apresentamos como os professores podem fazer sua inscrição nesse Plano e 

algumas de suas características legais. Além disso, demonstramos alguns dados 

relacionados a quantidades de alunos frequentes nos cursos oferecidos pelo Plano 

em 2012 e pudemos observar que a quase totalidade de alunos frequentes está nas 

regiões Norte e Nordeste, que são, justamente, as regiões que mais sofrem com a 

falta de oferta e de formação de seus profissionais. 

 Finalizando nossas discussões, apresentamos nosso próprio percurso como 

docente dentro do curso de Pedagogia/PARFOR, trabalhando as questões da 

alfabetização com uma turma durante o ano de 2012. Analisamos as matrizes 

curriculares do curso oferecido pela PUC-SP e o modo como a formação do 

professor alfabetizador encontra-se posta nessas matrizes. Em seguida, 

apresentamos nossa experiência como docente do curso nas UT relacionadas à 

alfabetização. Isso nos permitiu avaliar o trabalho feito e encontrar caminhos para 

propor modificações na formação oferecida pelo PARFOR. 

Enfim, ao longo do trabalho de pesquisa bibliográfica e documental e da 

análise de ações no curso de Pedagogia/PARFOR, é possível perceber fragilidades 

desse Plano, pelo fato de ser uma política nova, que responde a uma deficiência 

estrutural de formação de educadores no país. Porém, muitas potencialidades são 

encontradas e elas devem ser constantemente consideradas. 

 Observamos que um fator marcante nessa política é o seu caráter híbrido. 

Consideramos o PARFOR como híbrido no sentido de que se apresenta como uma 

política de formação universitária inicial, com características de formação contínua. 

O PARFOR visa ampliar a oferta de cursos de formação universitária inicial 

para professores da rede pública em diversas universidades do país, respeitando as 

matrizes curriculares dos cursos de licenciatura já existentes, oferecendo a mesma 

carga horária dos cursos “regulares”, temas de discussão e, principalmente, a 

legislação vigente sobre as licenciaturas. Na PUC-SP, o quadro de formadores 

segue com alguns dos formadores que já fazem parte do quadro de professores da 

própria universidade e com convidados que se articulam com a concepção do curso 

e que desenvolvam pesquisa na área. 
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Por outro lado, sua ação prática não se apresenta como um curso de 

formação inicial comum. Todos os alunos já são professores da rede pública, 

possuem experiências em sala de aula. Buscam fundamentação teórica que embase 

sua prática, ao mesmo tempo em que sentem a necessidade de que o curso 

relacione-se com a escola real, aquela onde eles trabalham todos os dias e que 

requer transformações. 

Visto que a quase totalidade dos alunos de cursos regulares de Pedagogia 

não possuem possibilidades de estar em contato direto e constante com a prática 

educativa dentro da escola de educação infantil ou de ensino fundamental, a 

legislação desses cursos de formação universitária inicial prevê que a inclusão da 

prática deva permear toda a formação do futuro professor. Essa é uma das 

contradições que encontramos no PARFOR, pois a análise da prática educativa já é 

constante e ocorre de forma natural com os alunos-professores. Esse Plano de 

formação apresenta-se como uma oportunidade para que ocorra a troca entre a 

escola pública e a universidade. Os alunos-professores têm se mostrado ávidos por 

essa relação. As salas de aula das turmas do PARFOR têm se revelado locais 

propícios para discussões a respeito da relação entre a teoria e a prática. 

De modo geral, é imprescindível que os alunos-professores do PARFOR 

sejam considerados como os profissionais adultos e que sejam ouvidos pelos seus 

formadores. Esses alunos devem ser sujeitos de sua própria aprendizagem, 

relacionando-a a sua prática diária em sala de aula. Por isso, os formadores nesse 

trabalho devem assumir essa premissa, articulando-a a uma compreensão a 

respeito das especificidades de turmas formadas por professores já atuantes. É 

importante ouvirmos esses professores, que têm muito a aprender e a ensinar, pois 

convivem com seres humanos em constante desenvolvimento e compreendem a 

necessidade da busca pela formação ao longo de toda a vida. 

Isto posto, salientamos, também, que as atividades no PARFOR devem ser 

desenvolvidas por meio de novas metodologias, entendidas, estas, como diferentes 

das do curso regular. Ou seja, devem prever propostas de ações planejadas para 

essas turmas de forma singular a fim de atender suas peculiaridades, entre elas, sua 

experiência significativa, suas expectativas e sua faixa etária. 

O presente trabalho revela, enfim, a necessidade da compreensão de que os 

cursos oferecidos através do PARFOR são híbridos, ou seja, incorporam tanto 

características da formação universitária inicial quanto da formação contínua, bem 
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como a necessidade de aproximar os temas propostos para estudo da realidade 

vivida pelos alunos e das experiências que os mesmos possuem. Outro ponto 

fundamental revelado é a necessidade do desenvolvimento de uma metodologia 

específica para o PARFOR, pressupondo a relação entre um professor-formador 

adulto e um professor-aluno adulto. A compreensão desses pontos deve ser 

considerada para a melhoria da qualidade dos cursos de formação de professores 

oferecidos pelo PARFOR e deve ser tomada como ponto de referência para o 

trabalho nos moldes dessa política de formação. 
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ANEXO 1 
 

PORTARIA NORMATIVA Nº 9, DE 30 DE JUNHO DE 2009 
Institui o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação 

Básica no âmbito do Ministério da Educação. 
 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais 
e em consonância com os princípios, objetivos e determinações do Decreto nº 
6.755, de 29 de janeiro de 2009, resolve: 
 
Art. 1º Fica instituído o Plano Nacional de Formação dos Professores da 
Educação Básica, uma ação conjunta do MEC, por intermédio da Fundação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, em 
colaboração com as Secretarias de Educação dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios e as Instituições Públicas de Educação Superior (IPES), nos termos 
do Decreto 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que instituiu a Política Nacional de 
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, com a finalidade 
de atender à demanda por formação inicial e continuada dos professores das 
redes públicas de educação básica. 
§ 1º - As ações do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação 
Básica serão definidas em Acordos de Cooperação Técnica específicos 
celebrados pelo MEC, por intermédio da CAPES, e as Secretarias de 
Educação dos Estados, objetivando a mútua cooperação técnico-operacional 
entre as partes, para organizar e promover a formação de professores das 
redes públicas de educação básica. 
§ 2º - A participação das Instituições Públicas de Educação Superior será 
formalizada por intermédio de Termo de Adesão aos respectivos Acordos de 
Cooperação, nos quais se estabelecerá a forma de implantação e execução 
dos cursos e programas do Plano Nacional de Formação de Professores, com 
programação e quantitativos expressamente definidos para as entradas de 
alunos previstas para os anos de 2009 a 2011. 
Art. 2º O atendimento às necessidades de formação inicial e continuada dos 
professores pelas Instituições Públicas de Educação Superior (IPES) e 
Secretarias de Educação dos Estados, conforme quantitativos discriminados 
nos planos estratégicos elaborados pelos Fóruns Estaduais Permanentes de 
Apoio à Formação Docente, de que trata o art. 4º do Decreto 6.755/2009, dar-
se-á por meio de: 
I - ampliação das matrículas oferecidas pelas IPES em cursos de licenciatura e 
de pedagogia, sendo estimulada preferencialmente a destinação emergencial 
de vagas para professores em exercício na rede pública de educação básica; 
II - fomento às IPES para apoio à oferta de cursos de licenciatura e programas 
especiais emergenciais destinados aos docentes em exercício na rede pública 
de educação básica e à oferta de formação continuada, observadas as 
disposições da Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007, com repasses da CAPES 
e do FNDE concedidos na forma seguinte: 
a) bolsas de estudo aos participantes da elaboração e execução de cursos e 
programas de formação inicial em serviço; 
b) bolsas de pesquisa que visem à participação de professores em projetos de 
pesquisa e de desenvolvimento de metodologias educacionais na área de 
formação inicial e continuada de professores para a educação básica; 



c) recursos para custeio das despesas assumidas pelas IPES participantes da 
formação emergencial definida no caput deste inciso, mediante as planilhas de 
cursos e vagas detalhados nos respectivos Termos de Adesão, descritos no 
art. 2º, § 2º, cujos quantitativos de execução serão objeto de acompanhamento 
e avaliação pela CAPES; 
d) concessão de apoio técnico e/ou financeiro aos Estados, Distrito Federal, 
Municípios necessários para garantir o funcionamento adequado dos polos de 
apoio presencial do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), instituído 
pelo Decreto N°. 5.800, de 08 de julho de 2006 
e) bolsas de iniciação à docência do Programa PIBID aos professores da 
educação básica matriculados em cursos de licenciatura das IPES 
participantes do Plano Nacional. 
Art. 3º Caberá às Instituições Públicas de Educação Superior participantes do 
Plano Nacional submeter à CAPES os documentos necessários às liberações 
dos recursos de fomento, bem como observar exigências legais relativas aos 
dispêndios e respectivas prestações de contas. 
Art. 4º O Ministério da Educação manterá sistema eletrônico denominado 
"Plataforma Paulo Freire" com vistas a reunir informações e gerenciar a 
participação nos cursos de formação inicial e continuada voltados para 
profissionais do magistério das redes públicas da educação básica no âmbito 
do Plano Nacional de Formação de Professores. 
§ 1º Os profissionais do magistério interessados em participar dos cursos 
deverão efetuar sua pré-inscrição por meio da "Plataforma Paulo Freire", 
indicando o curso pretendido e a Secretaria de Educação a que se encontra 
vinculado. 
§ 2º As Secretarias de Educação dos Municípios, Estados e do Distrito Federal 
deverão analisar as pré-inscrições efetuadas por meio da "Plataforma Paulo 
Freire" e validar aquelas que correspondam às necessidades da respectiva 
rede, de acordo com o planejamento estratégico elaborado. 
§ 3º Concluído o procedimento de validação pelas Secretarias de Educação, as 
listas com as inscrições validadas serão submetidas às IPES para fins de 
seleção e matrícula. 
§ 4º Na hipótese das inscrições validadas superarem o montante de vagas 
disponíveis em cada curso, as IPES poderão definir critérios internos de 
seleção, inclusive mediante sorteio. 
Art. 5º As despesas decorrentes da implantação das ações e programas 
estarão consignadas nas dotações orçamentárias anuais do Ministério da 
Educação, da CAPES e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 
FNDE. 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
FERNANDO HADDAD 
(DOU Nº 123, 1º/7/2009, SEÇÃO 1, P. 9) 
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ANEXO 3 
 

CURSO	DE	PEDAGOGIA:	LICENCIATURA	
	
Unidade	Temática:	Alfabetização	e	Letramento	
	
Semestre:	1º	sem./2012	
	

Período:	3º	Período	

Dimensão	do	componente	Curricular:	
	
Núcleo	de	Estudos	Básicos																				
	
Núcleo	de	Aprofundamento									
	

Carga	Horária:	80	horas/aula	
	
Créditos:	4	
	
	

Professora:	Juliane	Corrêa	dos	Anjos	

Departamentos	Envolvidos:	Fundamentos	da	Educação	/	Educação:	Formação	
Docente,	Gestão	e	Tecnologias	
Ementa:	 A	 aprendizagem	 da	 expressão	 linguística	 é	 de	 suma	 importância	 para	 a	
formação	de	cidadãos	críticos,	reflexivos	e	participativos.	A	questão	da	alfabetização	
e	do	letramento	perpassa	essa	preocupação	a	partir	do	momento	em	que	entende	a	
necessidade	da	compreensão	da	escrita	em	sua	função	social.	A	iniciação	ao	processo	
de	 leitura	 e	 escrita	 é	 uma	 tarefa	 complexa	 porque,	 além	 de	 outras	 exigências,	
necessita	 que	 a	 criança	 compreenda	 um	 código	 até	 então	 desconhecido	 por	 ela.	
Porém,	 o	 que	 se	 costuma	 enfatizar	 em	 relação	 ao	 letramento	 é	 justamente	 a	
possibilidade	de	utilização	desse	código	de	forma	significativa,	o	que	favorecerá	uma	
real	e	efetiva	inserção	e	participação	na	sociedade.	
	
Objetivos:	

 Conceituar	“alfabetização”	e	“letramento”;	
 Reconhecer	os	processos	de	construção	do	código	lingüístico	pelo	qual	passam	

as	crianças	em	idade	de	alfabetização	inicial;	
 Compreender	a	necessidade	de	 intervenções	docentes	a	 fim	de	desenvolver	a	

competência	leitora	nas	crianças;	
 Perceber	 as	 mudanças	 didáticas	 e	 conceituais	 pelas	 quais	 a	 alfabetização	

passou	ao	longo	das	últimas	décadas;	
 Produzir	 planejamentos	 de	 situações	 didáticas	 (sequências	 e	 projetos)	 que	

levem	em	consideração	as	questões	da	alfabetização	e	do	letramento.	
	



Conteúdo	Programático:	

 Alfabetização	e	letramento:	significados	dos	termos;	
 A	construção	do	código	lingüístico	pela	criança;	
 Desenvolvimento	da	competência	leitora;	
 Intervenções	pedagógicas	feitas	pelo	docente;	
 Métodos	de	alfabetização;	
 Psicogênese	da	Língua	Escrita;	
 Sequências	didáticas	e	Projetos	pedagógicos;	
 Planos	de	aula,	situações	de	aprendizagem	e	rotinas	escolares.	

	

Metodologia	

Os	 estudos	 ocorrerão	 através	 de	 leituras,	 reflexões	 e	 debates	 de	 textos	
acadêmicos	 e	 não‐acadêmicos,	 a	 fim	 de	 aprofundar	 e	 favorecer	 a	 troca	 de	
experiências	práticas	dos	alunos.	

Além	 disso,	 serão	 utilizadas	 algumas	 dinâmicas	 de	 grupo	 na	 intenção	 de	
integrar	 a	 todos	 e	melhorar	 a	 qualidade	 na	 relação	 aluno‐aluno	 e	 aluno‐professor.	
Pode	haver	a	necessidade	de	utilização,	também,	de	imagens,	vídeos,	apresentações	
de	práticas	e	outros	instrumentos	a	fim	de	promover	reflexões	e	debates	a	respeito	
das	metodologias	de	alfabetização	de	crianças.	

Aulas	 expositivo‐dialogadas	 também	 farão	 parte	 dos	 encontros,	 bem	 como	 a	
apresentação	de	 seminários,	 atividades	 individuais	 e	 trabalhos	 em	grupo	 feitos	 em	
sala	de	aula	e	em	casa.	
	
Avaliação	

A	 avaliação	 começará	 a	 partir	 do	 primeiro	 dia,	 no	 intuito	 de	 criar	 um	
diagnóstico	da	 turma,	 a	 respeito	dos	 termos	e	 conceitos	 já	 conhecidos,	para,	 então,	
reorganizar,	caso	haja	necessidade,	o	plano	de	trabalho.	

A	avaliação	da	aprendizagem	será	uma	avaliação	mediadora,	ao	passo	que	os	
alunos	 serão	 avaliados	 ao	 longo	 das	 aulas	 em	 quesitos	 como	 leitura	 dos	 textos,	
participação	 nas	 discussões,	 ideias	 apresentadas,	 organização,	 apresentação	 e	
entrega	de	atividades	solicitadas,	pontualidade,	absenteísmo,	etc.	

Teremos	 duas	 atividades	 avaliativas,	 uma	 ao	 final	 de	 cada	 bimestre,	 e	 será	
solicitado,	 também,	 que	 os	 alunos	 construam	 um	 portfólio	 com	 as	 impressões	 de	
todas	 as	 aulas,	 apresentando	 uma	 conclusão	 a	 respeito	 do	 seu	 processo	 de	
aprendizagem	 e	 os	 resultados	 obtidos	 através	 da	 Unidade	 Temática.	 Esse	 registro	
também	será	utilizado	no	momento	final	da	avaliação.	
	



Bibliografia	básica	

FERREIRO,	Emilia.	Com	todas	as	letras.	15	ed.	São	Paulo:	Cortez,	2008.	
	
______.	 Reflexões	 sobre	 alfabetização.	 26	 ed.	 São	 Paulo:	 Cortez,	 2011.	 (Coleção	
Questões	da	Nossa	Época)	
	
______	e	TEBEROSKY,	Ana.	Psicogênese	da	língua	escrita.	Porto	Alegre:	Artmed,	1999.	
	
FREIRE,	Paulo.	A	importância	do	ato	de	ler:	45	ed.	São	Paulo:	Cortez,	2003.	(Coleção	
polêmicas	do	nosso	tempo)	
	
LERNER,	 Delia.	 Ler	 e	 escrever	 na	 escola:	 o	 real,	 o	 possível	 e	 o	 necessário.	 Porto	
Alegre:	Artmed,	2002.	
	
RANA,	Débora	e	AUGUSTO,	Silvana.	Língua	portuguesa:	soluções	para	dez	desafios	do	
professor	(1º	ao	3º	ano	do	ensino	fundamental).	São	Paulo:	Ática	educadores,	2011.	
	
SOARES,	 Magda.	 Letramento:	 um	 tema	 em	 três	 gêneros.	 2	 ed.	 Belo	 Horizonte:	
Autêntica,	1999.	
	
WEISZ,	 Telma.	 O	 diálogo	 entre	 o	 ensino	 e	 a	 aprendizagem.	 2	 ed.	 São	 Paulo:	 Ática,	

2006.	(Coleção	Palavra	de	Professor)	

Bibliografia	complementar	

BALDI,	Elizabeth.	Leitura	nas	séries	iniciais:	uma	proposta	para	formação	de	leitores	
de	literatura.	Porto	Alegre:	Projeto,	2009.	
	
KLEIN,	 Lígia	 Regina.	 Alfabetização:	 Quem	 tem	medo	 de	 ensinar?.	 5	 ed.	 São	 Paulo:	
Cortez,	2008.	
	
SCHOLZE,	Lia	e	RÖSING,	Tania	M.	K.	(org.).	Teorias	e	práticas	de	letramento.	Brasília:	
INEP,	2007.	
	
SOARES,	Magda.	Alfabetização	e	letramento.	São	Paulo:	Contexto,	2010.	
	
TRINDADE,	Maria	de	Nazaret.	Literacia	–	teoria	e	prática:	orientações	metodológicas.	
São	Paulo:	Cortez,	2002.	
		

	
 
 



ANEXO 4 
 

CURSO	DE	PEDAGOGIA:	LICENCIATURA	
	
Unidade	Temática:	Metodologias	do	Ensino	da	Alfabetização	
	
Semestre:	2º	sem./2012	
	

Período:	4º	Período	

Dimensão	do	componente	Curricular:	
	
Núcleo	de	Estudos	Básicos																	
	
Núcleo	de	Aprofundamento									
	

Carga	Horária:	80	horas/aula	
	
Créditos:	4	
	
	

Professora:	Juliane	Corrêa	dos	Anjos	

Departamentos	Envolvidos:	Fundamentos	da	Educação	/	Educação:	Formação	
Docente,	Gestão	e	Tecnologias	
Ementa:	A	construção	e	o	desenvolvimento	da	expressão	linguística	na	forma	oral	e	
escrita	 e	 o	 desenvolvimento	 da	 competência	 leitora	 permanecem	 sendo	 áreas	 de	
conhecimento	 de	 relevância	 social.	 A	 relevância	 está	 no	 favorecimento	 da	
constituição	 do	 sujeito	 cidadão	 participante	 e	 interativo	 com	 sua	 cultura	 pelo	
desenvolvimento	 e	 estruturação	 da	 competência	 leitora	 e	 escritora	 com	 fins	 de	
favorecer	 a	 participação	 destes	 sujeitos	 nos	 processos	 individuais	 e	 coletivos	 da	
interação	 comunicativa.	 Nas	 situações	 de	 alfabetizar	 é	 necessário	 que	 o	 professor	
reconheça	 os	 fatores	 que	 atuam	 interativamente	 na	 aprendizagem	da	 língua	 oral	 e	
escrita.	[...]	Nesse	sentido	é	inevitável	apontarmos	para	as	pesquisas	da	psicogênese	
da	 língua	 escrita	 a	 fim	 de	 compreender	 esses	 processos	 e	 promover	 uma	
aprendizagem	significativa.	
	
Objetivos:	

 Desenvolver	competências	que	visam	formação	para	alfabetizar	crianças;	
 Compreender	 e	 reconhecer	 os	 processos	 de	 construção	 do	 código	 linguístico	

pelo	qual	passam	as	crianças	que	estão	aprendendo	a	ler	e	escrever;	
 Compreender	a	necessidade	de	 intervenções	docentes	a	 fim	de	desenvolver	a	

competência	leitora	e	escritora	nas	crianças;	
 Perceber	 as	 mudanças	 didáticas	 e	 conceituais	 pelas	 quais	 a	 alfabetização	

passou	ao	longo	das	últimas	décadas;	
 Produzir	 planejamentos	 de	 situações	 didáticas	 (sequências	 e	 projetos)	 que	

levem	em	consideração	as	questões	da	alfabetização.	



Conteúdo	Programático:	

 Alfabetização	de	crianças;	
 A	construção	do	código	linguístico	pela	criança;	
 Desenvolvimento	da	competência	leitora;	
 Literatura	infantil	e	alfabetização;	
 Atividades	de	alfabetização;	
 Psicogênese	da	Língua	Escrita;	
 Sequências	didáticas	e	Projetos	pedagógicos;	
 Planos	de	aula	e	situações	de	aprendizagem.	

	

Metodologia	

Os	estudos	ocorrerão	através	de	leituras,	reflexões	e	debates	de	documentos	de	
políticas	públicas,	textos	acadêmicos	e	textos	não‐acadêmicos,	a	fim	de	aprofundar	e	
favorecer	a	troca	de	conhecimentos	práticos	dos	alunos.	

Além	 disso,	 serão	 utilizadas	 algumas	 dinâmicas	 de	 grupo	 na	 intenção	 de	
integrar	a	todos	e	melhorar	a	qualidade	na	relação	aluno‐aluno	e	aluno‐professor.	Há	
necessidade	de	utilização,	 também,	de	 imagens,	vídeos,	apresentações	de	práticas	e	
outros	 instrumentos	 a	 fim	 de	 promover	 reflexões	 e	 debates	 a	 respeito	 das	
metodologias	de	alfabetização	de	crianças.	
Aulas	 expositivo‐dialogadas	 também	 farão	 parte	 dos	 encontros,	 bem	 como	 a	
apresentação	 de	 micro‐seminários,	 atividades	 individuais	 e	 trabalhos	 em	 grupo	
previamente	preparados	pela	turma.	
Avaliação	

A	 avaliação	 começará	 a	 partir	 do	 primeiro	 dia,	 no	 intuito	 de	 criar	 um	
diagnóstico	 da	 turma,	 a	 respeito	 dos	 conceitos	 já	 compreendidos,	 para,	 então,	
reorganizar,	caso	haja	necessidade,	o	plano	de	trabalho.	

A	 avaliação	 da	 aprendizagem	 será	 mediadora,	 ao	 passo	 que	 os	 alunos	 serão	
avaliados	 ao	 longo	 das	 aulas	 em	quesitos	 como	 participação	 nas	 discussões,	 ideias	
apresentadas,	 organização,	 apresentação	 e	 entrega	 de	 atividades	 solicitadas,	
pontualidade,	absenteísmo,	etc.	

Será	solicitado	aos	alunos	que	apresentem	diversos	trabalhos	que	poderão	ser	
feitos	em	sala	de	aula	ou	em	casa,	bem	como,	duas	atividades	avaliativas	individuais,	
uma	ao	final	de	setembro	e	outra	ao	final	de	novembro.	

	
	



Bibliografia	básica	

ABRAMOVICH,	Fanny.	Literatura	 infantil:	 gostosuras	e	bobices.	São	Paulo:	Scipione,	
2009.	(Coleção	Pensamento	e	Ação	na	Sala	de	Aula)	
	
AGUIAR,	 Vera	 Teixeira	 de.	 Era	 uma	 vez...	 na	 escola:	 Formando	 educadores	 para	
formar	 leitores.	 Belo	 Horizonte:	 Formato	 Editorial,	 2001.	 (Série	 Educador	 em	
Formação)	
	
FERREIRO,	Emilia.	Com	todas	as	letras.	15	ed.	São	Paulo:	Cortez,	2008.	
	
RANA,	Débora	e	AUGUSTO,	Silvana.	Língua	portuguesa:	soluções	para	dez	desafios	do	
professor	(1º	ao	3º	ano	do	ensino	fundamental).	São	Paulo:	Ática	educadores,	2011.	
	
TEBEROSKY,	 Ana.	 Psicopedagogia	 da	 linguagem	 escrita.	 16	 ed.	 Petrópolis:	 Vozes,	
2012.	
	
WEISZ,	 Telma.	 O	 diálogo	 entre	 o	 ensino	 e	 a	 aprendizagem.	 2	 ed.	 São	 Paulo:	 Ática,	

2006.	(Coleção	Palavra	de	Professor)	

Bibliografia	complementar	

CADEMARTORI,	Ligia.	O	que	é	literatura	infantil.	São	Paulo:	Brasiliense,	1986.	
	
COLOMER,	Teresa.	Andar	entre	livros.	São	Paulo:	Global,	2007.	
	
FERREIRO,	 Emilia.	 Reflexões	 sobre	 alfabetização.	 26	 ed.	 São	 Paulo:	 Cortez,	 2011.	
(Coleção	Questões	da	Nossa	Época)	
	
______	e	TEBEROSKY,	Ana.	Psicogênese	da	língua	escrita.	Porto	Alegre:	Artmed,	1999.	
	
GROSSI,	 Esther	 Pillar.	Didática	 da	 alfabetização.	 10	 ed.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Paz	 e	Terra,	
2010.	(volumes	1,	2	e	3)	
	
JOLIBERT,	Josette	et	all.	Formando	crianças	leitoras.	Porto	Alegre:	Artmed,	1994.	
		

	
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 5 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Curso de Pedagogia – Campus Ipiranga 

Avaliação da Unidade Temática 
 

1 – Quais foram, em sua opinião, os pontos positivos da Unidade Temática? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2 – Quais foram, em sua opinião, os pontos negativos da Unidade Temática? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3 – Dê a sua opinião a respeito dos conceitos e da metodologia trabalhada 
nesse semestre. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4 – Quais os principais conhecimentos trabalhados durante o semestre que 
você utilizará, caso tenha uma turma de alfabetização? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5 – Você se sente preparado para alfabetizar uma turma da rede pública? Em 
caso negativo, explique os conhecimentos que ainda lhe fazem falta. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6 – Outras informações que você considera importantes sobre a Unidade 
Temática. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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