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Resumo: O currículo e a formação de professores é um tema que está presente com 

frequência nas discussões sobre educação em vários contextos. Os currículos de formação 

docente nos cursos de graduação vivenciaram ao longo da história muitas transformações, na 

maioria das vezes sempre buscando uma formação que viesse atender aos diferentes 

momentos dos debates sobre o que se compreendia por escola e o papel dos docentes nesse 

processo. A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) procurando contemplar o debate 

mais atual sobre o tema propôs a criação da politica institucional de formação de professores 

por meio da 1ª Conferência das Licenciaturas da UFFS intitulada: "Construindo Diretrizes 

para a Política Institucional de Formação Inicial e Continuada de Professores e o Fórum das 

Licenciaturas". O processo se deu em duas grandes etapas nos anos de 2014 e 2015. O início 

dos trabalhos se deu com o trabalho de avaliação dos cursos de licenciatura. A segunda etapa 

de caráter institucional foi de análise e aprovação do documento base elaborado a partir das 

discussões dos eixos temáticos. Na sequência foram discutidas e levantas propostas de 

diretrizes para compor a politica de formação de professores da instituição. Na fase final 

foram discutidos os princípios, as diretrizes e as ações "para a Politica Institucional de 

Formação Inicial e Continuada de Professores da UFFS". Apesar da criação da política de 

formação ser um avanço importante, na verdade a implantação de fato da política está em uma 

fase inicial e vai depender de uma série de condições para a efetivação da proposta. O 

objetivo do presente trabalho é analisar como está se dando o processo de implantação da 

política, bem os principais fatores que estão intervindo na sua concretização. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa que tem como fonte os documentos formulados pela Conferência das 

Licenciaturas da instituição, bem como os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura 

que estão em processo de reformulação. 
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Introdução 

 

A formação de professores é um tema que está presente com frequência nas discussões 

sobre educação em vários contextos. Buscando uma melhor qualificação dos profissionais da 

educação, currículos de formação docente nos cursos de graduação vivenciaram ao longo da 

história muitas transformações, na maioria das vezes sempre buscando uma proposta que 
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viesse atender aos diferentes momentos dos debates sobre o que se compreendia por escola e 

o papel dos docentes nesse processo.  

Mesmo sendo um tema de grande importância para a implantação de fato de uma 

escola democrática, inclusiva e de qualidade, a formação de professores nem sempre recebe 

ou recebeu uma atenção mais cuidadosa por parte de governantes e de suas políticas públicas. 

Talvez um dos marcos mais importantes para formação docente ocorreu na década de 1930, 

no Rio de Janeiro durante a reforma da educação conduzida por Anísio Teixeira. Pela 

primeira vez criou um sistema completo de ensino que ia da pré-escola a educação superior. 

Nesta época a Universidade do Distrito Federal (UDF) passou a formar professores com nível 

superior. Infelizmente as propostas de Anísio não tiveram continuidade e ele acabou sendo 

exilado no próprio país. 

A partir dos anos de 1970, durante o regime militar, duros golpes foram desferidos 

contra a categoria dos professores. Além do aviltamento das condições de trabalho, houve 

também o arrocho salarial. A expansão desenfreada da construção de escolas, a ampliação da 

jornada de trabalho, o aumento significativo de alunos por sala de aula, a ausência de recursos  

pedagógicos e tantos outros problemas provocou sem dúvidas uma perda de prestígio dos 

docentes perante a sociedade e na efetiva proletarização desses profissionais. 

Os governos militares perceberam que a formação de professores deveria ser mais 

aligeirada dada a demanda de novas escolas e consequentemente de novos docentes. Como as 

instituições públicas sozinhas não dariam conta da demanda, coube à iniciativa privada formar 

os novos professores. Em pouco tempo novos prédios eram erguidos em diversas regiões do 

país. Para reduzir ao máximo os gastos e otimizar os lucros, as novas faculdades surgiam sem 

o aparato necessário de laboratórios, bibliotecas e outros aportes. Como afirma Viera e Farias 

(2001) em seus estudos sobre as políticas públicas do período: 

 

Os dados analisados permitem perceber que, embora a rede privada registre uma 

expansão nos anos subsequentes à LDB de 1961, a tendência de predomínio do 

Poder Público na oferta se afirma nesse período. O crescimento da oferta na rede 

privada é expressivo, sobretudo no ensino superior, carro-chefe da política 

educacional do período autoritário (p. 169) 

 

 É importante destacar aqui que as autoras se referem ao predomínio da escola de 

Educação Básica num primeiro momento. Assim a legislação da época vai permitir que em 

apenas dois anos o aluno saísse como titulado na condição de licenciatura curta. O referido 

diploma permitia que seu portador pudesse atuar imediatamente nas séries finais do chamado 

Primeiro Grau (que hoje corresponde ao Ensino Fundamental). Para aqueles estudantes que 

quisessem ter uma formação mais completa, poderiam fazer mais dois anos e se especializar 



 

em um determinado componente para atuarem no Segundo Grau (hoje chamado de Ensino 

Médio). Além disso, para aqueles que já estavam atuando no magistério e tinham dificuldades 

de frequentar aulas todos os dias foi criado pelas instituições privadas horários especiais de 

aulas que funcionavam nos finais de semana. As aulas começavam na sexta-feira a noite e se 

estendia para o sábado e domingo o dia todo. 

Após o fim da ditadura militar e do processo de redemocratização com a implantação 

da Constituição de 1988, um novo período de reformas teve início, especialmente após o ano 

de 1990. A nova LDB aprovada em 1996 (Lei 9.394) trouxe um novo arranjo para a educação 

no Brasil, criou a obrigatoriedade para o Ensino Fundamental e matrícula de crianças em 

idade escolar. Ensejou a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais que foram 

implantados logo na sequência para as mais diferentes disciplinas do Ensino Fundamental e 

das áreas do conhecimento do Ensino Médio. No entanto, apesar de todas estas mudanças, a 

formação de professores não sofreu mudanças significativas. Surge neste período uma 

tendência de considerar os professores como os grandes culpados pelos problemas da 

educação. A formação de docentes era considerada inadequada e pouco preocupada com a 

realidade da escola e muito focada na teoria e sem vínculos com a prática. Na verdade este 

tipo de discurso serviu para tirar a responsabilidade do Estado na formação de professores e 

ao mesmo tempo encontrar uma espécie de “bode expiatório” para justificar a crise da escola 

no Brasil. Além disso, o professor perde sua identidade docente: 

 

Para tanto, foi necessário o peculiar estratagema de desligitimação de seus saberes 

teóricos e práticos, seguido do esforço de convencê-los de que precisam de uma 

reprofissionalização, desconectada das raízes do seu métier. O ardil consiste em que, 
buscando retirar do mestre a identidade construída ao longo da história do seu ofício, 

esvazia-a de seu sentido original e em seu lugar procura constituir outra 

mentalidade, competitiva e individualista por excelência. O resultado final desse 

ideário é a quebra da organização sindical (SHIROMA, MORAES e 

EVANGELISTA, 2007, p. 83). 

 

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) procurando contemplar o debate 

mais atual sobre o tema propôs a criação da politica institucional de formação de professores 

por meio da 1ª Conferência das Licenciaturas da UFFS intitulada "Construindo Diretrizes para 

a Política Institucional de Formação Inicial e Continuada de Professores e o Fórum das 

Licenciaturas". O processo ocorreu em duas grandes etapas nos anos de 2014 e 2015. O início 

dos trabalhos se deu com a avaliação dos cursos de licenciatura. A segunda etapa de caráter 

institucional foi de análise e aprovação do documento base elaborado a partir das discussões 

dos eixos temáticos. Na sequência foram discutidas e levantas propostas de diretrizes para 

compor a política de formação de professores da instituição. Na fase final foram discutidos os 



 

princípios, as diretrizes e as ações "para a Política Institucional de Formação Inicial e 

Continuada de Professores da UFFS".  

Apesar da criação da política de formação ser um avanço importante, na verdade a 

implantação de fato da política está em uma fase inicial e vai depender de uma série de 

condições para a efetivação da proposta. O objetivo do presente trabalho é analisar como está 

se dando o processo de implantação da política, bem os principais fatores que estão intervindo 

na sua concretização. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que tem como fonte os 

documentos formulados pela Conferência das Licenciaturas da instituição, bem como os 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura que estão em processo de reformulação. 

 

2 Discussão dos referenciais teóricos e resultados 

 

A nova Diretriz Curricular Nacional para Formação Inicial e Continuada de 

Professores nº 2 de 2015 traz em si uma série de propostas que impactam na organização e 

funcionamento dos cursos de licenciatura no Brasil. Entre as mudanças propostas estão o 

aumento da carga horária de formação, ampliação dos estágios, maior contato do licenciando 

ao longo do curso com as escolas da Educação Básica e a inclusão de uma série de temáticas 

que nem sempre eram contempladas na formação de professores. Entre elas podemos destacar 

a Educação para as Relações Étnico-raciais, relações de gênero, sexualidade, a educação em 

diferentes contextos (indígena, quilombola, Educação de Jovens e Adultos, medidas 

socioeducativas), questões ambientais entre outras. 

Na prática as novas Diretrizes Curriculares (2015) procurou efetivar o resultado de 

uma série de pesquisas que vem sendo desenvolvidas sobre a formação de professores, tanto 

no Brasil como no exterior, principalmente a partir dos anos de 1990. 

Os estudos sobre a formação de professores receberam diferentes enfoques, desde 

aqueles de caráter mais sociológico, passando pelas questões da história e da memória e tantas 

outras como o professor reflexivo, a relação entre história de vida e a formação docente e 

outros. Nestes estudos destacam-se André (1999), Saviani (1985), Libâneo (1986), Pimenta 

(1999), Tardif (2001) e Nóvoa (1992). 

Embora cada um dos autores tivesse contribuições diferentes para o estudo da temática 

e seguiram diversas orientações teórico-metodológicas, não é difícil indicar diversos pontos 

em comum como: a reflexão crítica do fazer docente; maior tempo de formação e o contato 

mais cedo possível com as escolas da Educação Básica. 

Em seus estudos sobre a formação de professores para o século XXI Nóvoa destaca 

que, tal qual os alunos de medicina que já nas etapas iniciais da faculdade frequentam 



 

hospitais e centros de saúde para conhecer de perto a realidade que irão enfrentar depois de 

formados, os alunos dos cursos de licenciatura deveriam ir para a escola. Afirma o autor: 

 

Trata-se, sim, de afirmar que as nossas propostas teóricas só fazem sentido se forem 
construídas dentro da profissão, se forem apropriadas a partir de uma reflexão dos 

professores sobre o seu próprio trabalho. Enquanto forem apenas injunções do 

exterior, serão bem pobres as mudanças que terão lugar no interior do campo 

profissional docente (Nóvoa, 2009, p. 19).  

 

Além disso, o autor também enfatiza a necessidade dos professores dominarem as 

novas tecnologias, além de desenvolverem condições para dialogar com a diversidade cada 

vez mais presente em nossas salas de aula. No caso específico do Brasil a questão da 

diversidade é ainda mais urgente. Durante a maior parte de nossa história educacional a escola 

foi um espaço quase que exclusivo para membros das classes médias e altas da sociedade. 

Eram tidas como instituições de qualidade, pois davam conta das demandas das elites. Na 

prática, como afirma Bourdieu (1998), alunos e professores compartilhavam um mesmo 

capital cultural. Por esse motivo não havia qualquer tipo de estranhamento cultural e social o 

discurso escolar não soava diferente para os filhos das elites brancas e urbanas de um país 

ainda pré-industrial. Com a massificação do acesso à escola, ocorrido nos anos de 1970 em 

plena ditadura militar, um novo público constituído por indivíduos de diferentes culturas, 

classes sociais e valores chega à escola. De certa forma até os dias atuais, uma dos graves 

problemas da educação no país está em reconhecer e trabalhar com a diversidade dos 

estudantes que chegam aos espaços escolares. 

Tendo em vista esses referenciais teóricos e a própria Diretriz Nacional Curricular 

Para Formação Inicial e Continuada de Professores nº 2 de 2015, a Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS) construiu ao longo dos anos de 2014 e 2015 um amplo debate entre os 

cursos de licenciatura, visando criar uma política de formação inicial e continuada de 

professores que foi implantada em 2017. A partir daí os cursos se organizaram no sentido de 

refazerem seus Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) de acordo com estas novas 

normativas. Coube aos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) dos cursos elaborarem as 

novas versões dos PPCs que depois foram aprovados em reunião dos Colegiados de Curso. 

Para fins desse trabalho iremos nos debruçar sobre quatro PPCs dos cursos de 

licenciatura do Campus da UFFS de Realeza (PR) que constituíram o corpus da nossa 

pesquisa. Os cursos são de ciências biológicas, letras (português e espanhol), física e química. 

Os NDEs se reuniram semanalmente para discussão e elaboração dos novos documentos 

curriculares. Atualmente os documentos encontram-se em fase de aprovação pelas instâncias 

superiores da instituição. 



 

Por meio da análise dos PPCs foi possível verificar que a maioria procurou incorporar 

os princípios e orientações, tanto da Política de Formação de Professores como da Diretriz nº2 

de 2015. Embora somente o documento em si não garanta a efetiva mudança na formação de 

professores. Trata-se de um passo importante para qualificar melhor a formação. 

A partir da análise do corpus documental verifica-se que ainda não existe uma 

compreensão clara sobre o papel das “Práticas como Componente Curricular” (PCC). O 

objetivo desta atividade que corresponde a um quinto das horas de formação é criar uma 

aproximação do futuro docente com o seu campo profissional no interior dos componentes 

curriculares existentes na grade. No entanto, um dos cursos dividiu as horas das PCC entre os 

componentes da formação de professores e alguns outros componentes específicos do curso 

que tem ligação com a área do ensino. Desta forma prevalece o entendimento, já ultrapassado, 

de que a formação de professores é algo que diz respeito a componentes como didática, 

fundamentos da educação e legislação de ensino e outros. Os conteúdos específicos da 

formação do biólogo, do físico, do químico ou mesmo do estudante de letras se voltam a si 

mesmos, com pouco ou nenhum diálogo com a formação de professores. Infelizmente, apesar 

de toda produção acadêmica defendendo a necessidade de uma formação de docentes mais 

integrada e em diálogo constante com as mais diferentes domínios que compõem um curso de 

licenciatura, parece que isso ainda não foi de fato compreendida pela maioria dos professores 

que formam professores. 

Apesar das indicações das Diretrizes de 2015 sobre a necessidade de incorporar novos 

saberes a formação docente que inclui a diversidade, a sexualidade, as relações étnico-raciais, 

a educação indígena e quilombola, a Educação a Distância e outras no novo currículo 

aumentou-se muito pouco os créditos para implantação destes novos conteúdos da formação 

docente. Na prática apenas um novo conteúdo foi incluído e refere-se às questões da 

diversidade e da inclusão. Mesmo assim há um tempo muito curto para discutir com a devida 

profundidade temas tão amplos e polêmicos em um único componente curricular. As demais 

temáticas foram ofertadas em forma de optativas que não serão disponibilizadas com 

frequência e nem todos os alunos irão se matricular. Ainda há a necessidade de um diálogo 

mais amplo sobre estas questões. 

Outra característica importante proposta pela Diretriz Nacional nº 2 de 2015 diz 

respeito à inclusão da pesquisa e da extensão na formação docente. O documento inclusive 

indica a organização de seminários temáticos que pudessem envolver estas atividades tão 

visadas pelas universidades. Neste aspecto os PPCs dos cursos apresentaram formas variadas 

de organização. Embora mencionem a importância da investigação científica e dos serviços à 

comunidade, não existem indicativos claros de como irão ocorrer. Quando isso ocorre há um  



 

indicativo de que a proposta não foi de fato compreendida pelo conjunto dos docentes, ou 

ainda parece deixar nítido que conceder espaço para este tipo de atividade acaba por retirar o 

espaço dos componentes curriculares específicos. Entre os cursos analisados, o de letras 

talvez tenha sido o que mais de aproximou da Diretriz. Há uma previsão de que cada aluno ou 

grupo possam, ao longo da licenciatura, eleger um tema de pesquisa e desenvolvê-lo, além de 

vinculação a ações de extensão e discussão das atividades em seminários periódicos durante 

todo o curso. Em ciências biológicas os docentes resolveram manter uma prática que já existia 

no curso e que tem o nome de projeto integrador. Trata-se de uma proposta que já vinha sendo 

desenvolvida pelo curso desde a sua criação e reúne pesquisa, extensão e o envolvimento de 

vários componentes curriculares num trabalho que se quer de caráter interdisciplinar. Nos 

demais cursos estas questões não estão muito explicitas. 

Uma mudança importante foi a criação de uma fase inicial de estágio que deverá 

ocorrer nos anos iniciais e permitir um contato mais direto do licenciando com a escola. Não 

se trata de um modelo tradicional de estágio que incluem observação da sala de aula e 

desenvolvimento da regência, pelo contrário a proposta aqui é permitir que o estudante de 

licenciatura tenha contato com os diferentes espaços da escola (incluindo a gestão e a 

coordenação pedagógica). Além disso, conhecer mais de perto a relação da escola com os 

pais, o funcionamento de um conselho de classe, ou de um conselho de escola e os mais 

diversos e desafiadores problemas das instituições escolares que possam ser alvo de reflexões 

e de proposição de respostas criativas e criadoras de novas possibilidades. 

Como já foi tido, apesar da manutenção de uma visão ainda conservadora no que diz 

respeito à formação de professores, alguns avanços ocorreram, mesmo que ainda de forma 

insuficiente. No entanto, algumas mudanças foram significativas, como o caso do primeiro 

estágio. Ao experenciar mais cedo a realidade da escola e seus desafios, quiçá fará com que os 

licenciandos possam trazer isso para sala de aula na universidade e provocar seus professores, 

mesmo os das áreas específicas, a pensar novas formas de enfrentar os problemas da 

educação. Um exemplo disso poderá ocorrer quando os estudantes são desafiados a pensar 

formas mais inovadoras para resolver problemas de aprendizagem nas mais variadas áreas do 

conhecimento das ciências e da linguagem.  

 

3 Conclusões 

 

A formação de professores no Brasil sempre foi tida como algo de menor importância. 

Houve a partir dos anos de 1970 uma expansão desmedida da educação privada que assumiu 

para si a responsabilidade de formar docentes. Os resultados disso foram visíveis, como a 



 

péssima qualidade da Educação Básica e os resultados de uma reforma desastrosa que 

reprovava mais de 70% das crianças nas séries iniciais da alfabetização. Por outro lado as 

reformas educacionais dos anos de 1990 também não conseguiram equalizar as dificuldades. 

Embora os níveis de retenção e evasão tenham reduzido significativamente, isso não 

significou uma escola de melhor qualidade, onde os alunos de fato aprendam. Hoje, mesmo 

com todas as medidas implantadas, um número cada vez mais significativo de jovens com 

baixos níveis de aprendizagem estão chegando aos bancos universitários e exigindo destas 

novas posturas diante dos problemas. 

Em que pese os investimentos dos governos dos Três Entes da Federação nas últimas 

décadas, no que diz respeito à expansão da rede física, oferta de vagas, distribuição de 

material escolar, manutenção da merenda escolar e do transporte de alunos, falta ainda algo 

que é primordial, ou seja, o investimento em material humano. De nada adianta o acesso à 

escola se as crianças e jovens aprendem pouco e de forma insuficiente. Sem professores bem 

formados, com salários dignos e planos de carreira condizentes. Não basta dizer que a 

educação é fundamental para o desenvolvimento do país, é preciso ir além do discurso e criar 

políticas públicas que traduzam esse pensamento. 

As universidades, especialmente as públicas, devem assumir uma parcela importante 

para implantação de uma política institucional de formação inicial e continuada de professores 

que garanta ao mesmo tempo excelência na formação específica, mas também em processos 

de profissionalização docente. Isso parte também de uma clara orientação dos formadores de 

professores que, independente da área do conhecimento que atuam, estão contribuindo para a 

formação de um futuro profissional que envolve questões complexas e delicadas que somente 

a devida sensibilidade diante das injustiças e das mazelas sociais podem de fato ajudar a 

avançar rumo a uma escola e uma educação mais humana e cidadã. Por outro lado tudo isso 

não pode ser visto como uma questão de mera benevolência e voluntariedade. Antes de 

qualquer coisa, trata-se do professor assumir um papel político e optar com consciência crítica 

pelo lado que vai ficar na luta pelo reconhecimento dos direitos de acesso e permanência em 

uma escola pública que dê sentido à vida e a tudo aquilo que ali é aprendido. Ele também 

pode fazer de conta que tudo está perfeito e deve ser mantido ou, por outro lado, está 

inconformado com a injusta ordem social e quer lutar ao lado dos excluídos e das minorias 

para constituição de uma sociedade menos individualista e mais igualitária. 
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