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INTRODUÇÃO 
 
- Agradecer o convite, dizer da importância deste diálogo aberto pela Comissão 
Bicameral de Formação de Professores; 
- Dizer da participação da Anped neste debate da Formação de Professores no país: 
começando pelo GT 8 e hoje presente em quase todas as reflexões dos demais 22 Gts; 
- Criação do GT8 coincide com o momento histórico em que os movimentos sociais se 
constituíram de forma mais vigorosa no Brasil e conquistaram legitimidade para abrir novos canais de debates e de participação nas decisões do Estado brasileiro autoritário. Tais atores 
sociais se organizavam em sindicatos, associações, entidades estudantis, dentre outros. A mobilização atravessava a categoria dos professores, que mantinha afinidade com causas e reivindicações da greve dos trabalhadores, engajados em seus sindicatos. Neste contexto, os 
educadores formaram uma frente de resistência ao modelo de formação de professores, à ocasião, orientado pelo Projeto de Reformulação dos Cursos de Preparação de Recursos 
Humanos para Educação (SeSu/MEC). Organizados durante a I Conferência Brasileira de Educação (São Paulo, PUC/1980) constituíram o Comitê Nacional Pró-Formação do Educador, transformado, em 1983, em Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de 
Formação do Educador (CONARCFE) e, em 1990, em Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação (ANFOPE). 
 
Durante o I Encontro Nacional de Reformulação dos Cursos de Preparação de Recursos Humanos para a Educação (Belo Horizonte, nov. 1983) houve um acordo com membros da Diretoria da Anped, também participantes desse encontro, para ser organizado um Grupo de 
Trabalho que viesse a tratar das questões que afetavam a formação de professores e educadores em geral. A proposta de criação foi lançada e o GT Licenciaturas foi constituído 
na Anped, na 7ª RA (Brasília, 1984). 
No período de 1992-1993 tomou impulso a ideia de reconfigurar, o então GT Licenciatura, 
com a finalidade de chegar a contornos mais nítidos de uma outra identidade teóricometodológica. 
Na 16ª RA da Anped realizou-se uma avaliação acerca da apropriação de novos objetos de pesquisa pela comunidade dos programas de pós-graduação, o que implicou reconhecer que 
a denominação GT Licenciaturas não correspondia à evolução dos estudos no tocante à formação de professores. Constatou-se que o percurso da pesquisa do então GT Licenciatura 
movimentou-se na busca pela articulação de estudos que envolviam a formação, o trabalho e a identidade docente. A partir da constatação da mudança na realidade no campo de pesquisa, decide-se por alterar a denominação do GT, que passou a ser chamado de 
“Formação de Professores”. 
Com essa perspectiva mais ampliada e plural, entende-se como objeto global do campo de pesquisa sobre formação de professores o estudo do processo de construção, desenvolvimento e aprofundamento do conhecimento e das competências necessárias ao 
exercício da profissão de ensinar, seus impactos e resultados. 
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GRUPOS DE TRABALHOS DA ANPED 
 
GT02 – História da Educação GT03 – Movimentos sociais, sujeitos e processos educativos 
GT04 – Didática GT05 – Estado e Política Educacional GT06 – Educação Popular 
GT07 – Educação de Crianças de 0 a 6 anos GT08 – Formação de Professores 
GT09 – Trabalho e Educação GT10 – Alfabetização, Leitura e Escrita GT11 – Política da Educação Superior 
GT12 – Currículo GT13 – Educação Fundamental 
GT14 – Sociologia da Educação GT15 – Educação Especial 
GT16 – Educação e Comunicação GT17 – Filosofia da Educação GT18 – Educação de Pessoas Jovens e Adultas 
GT19 – Educação Matemática GT20 – Psicologia da Educação 
GT21 – Educação e Relações Étnico-Raciais GT22 – educação ambiental GT23 – Gênero, Sexualidade e Educação 
GT24 – Educação e Arte  
 CENÁRIO DESTA DISCUSSÃO: 
 
- Processo de implementação das Diretrizes do CNE do início dos anos 2000, seguidas das diretrizes específica de cada curso; 
- Esforço nacional em colocar na pauta do dia a temática da educação básica: Fundeb; PNEs, CONAEs; 
- Processo de expansão do acesso à educação superior vividos na última década (UAB, Prouni, Reuni, Ifs) e o esvaziamento nas licenciaturas, que em sua maioria ofertam mais vagas do que candidatos nos processos seletivos; 
- EC 59/2009 “Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso 
na idade própria” (BRASIL, 2009). - Lugar da formação de professores no país: papel das secretarias do MEC, Capes, Universidades, secretarias estaduais e municipais; 
- Na formação inicial destacar a estratégia PARFOR e PIBIC, na formação continuada destacar Programa Observatório da Educação.  
 DIALOGANDO COM O TEXTO DA COMISSÃO: 
 
Antes das seções anunciadas abaixo o texto traz um inciso I - Concepções e amplitude do 
debate, que enuncia: “Esses debates e reflexões nos remetem a concepções de educação, educação escolar, formação docente inicial e continuada, entre outros temas.” ( p. 3). A primeira questão que nos parece se importante evidenciar e aprofundar neste diálogo é: 
formar professores para qual concepção de educação e de escola; em seguida cabe pensar a concepção de formação de professores que decorre destas duas opções anteriores. 
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Das seções apresentadas: 
1) Dinâmicas político-pedagógicas e a Formação de Professores;  2) Profissionais da educação: definição legal e indicadores; 
3) Regime de Colaboração, valorização dos profissionais e base nacional comum: concepções; 4) Princípios e Fundamentos para a formação Inicial e Continuada; 
5) Formação Inicial e Continuada e a valorização do profissional. Sugerimos que se abra esta discussão com um diagnóstico claro de quem são os “sujeitos 
culturais” (p.13) que demandam formação inicial e continuada.  PERFIL DOS SUJEITOS QUE BUSCAM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 
1 – Quanto a formação inicial: 
- Sobretudo na primeira licenciatura, é inegável a mudança do perfil de jovens e 
buscam as licenciaturas, pensando a partir das mudanças que o sistema de formação 
viveu com a redução significativa da formação em nível de magistério. 
Nos últimos 15 anos, ou seja, 3 anos após a aprovação da Lei 9394/96, recebemos 
cada vez mais jovens que nunca passaram pela experiência da docência, vindos de 
curso de nível médio exclusivamente com o perfil propedêutico; 
- Não é possível separar formação inicial e continuada, carreira, salários e condições 
de trabalho. Isto implica no desafio de recolar a profissão professor num outro contexto 
de valorização e reconhecimento social. 
- É urgente uma avaliação do processo de formação atual e seu modelo de expansão: 
VER OS DADOS. 
 
 
Formação dos professores que estão atuando em escolas públicas – 
Formação docente em Ensino Superior, Educação Geral (Ensino Público – Educação 
Básica*) – 2012 
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Relação público X privado na formação docente 
Formação em Ensino Superior de professores da Educação Básica brasileira* 
Relação entre IES públicas e privadas – 2012 - % 
 

  
Formação na UAB 

 

 Fonte: http://painel.mec.gov.br/. Acesso em 19/09/2013 
 
 
 
REFLEXÕES A PARTIR DOS DADOS 
 
• Grande parte de docentes com graduação;  
• Geral: Maior formação em IES privadas que em públicas 
• Especificidades na formação entre as regiões: 
.maior em IES públicas – CO, NE, N 
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.maior IES privadas – SE, S 
• Quando em públicas (CO, NE, N): grande parcela não presencial. 
• Maior concentração de formação em IES privadas em regiões com maiores 
IDHMs. 
• Indícios na formação pelo Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica – PARFOR: 
• Grande incidência no Norte e Nordeste 
 
 
A LEGISLAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DESDE 2001 
 
Em fevereiro de 2002, fundamentando-se no Parecer CNE CP 09/2001 e no Parecer 
CNE CP 28/2001, o CNE aprovou a Resolução CNE CP 01/2002 e a Resolução CNE 
CP 02/2002, que instituem, respectivamente: 1) as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a formação de professores da Educação Básica; 
2) a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de 
formação de professores da Educação Básica em nível superior. 
 

QUESTÃO CENTRAL: SUPERAR O MODELO 3 + 1 
 
 
 
 
O QUE INDICA A LEGISLAÇÃO PARA AS LICENCIATURAS: 
 
O artigo 15 da Resolução CNE CP 01/2002, que estabelece o prazo de dois anos para 
os cursos de formação de professores para a EB se adaptarem a essa nova 
Resolução. 
O artigo 1.º da Resolução CNE CP 02/2002, que define a carga horária dos cursos de 
formação de professores da EB, sendo: 
400 horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso; 
400 horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda metade 
do curso; 
1800 horas para os conteúdos curriculares de natureza científico-cultural; 
200 horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais. 
 
 
DÚVIDAS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO 
● Carga horária de Dimensão Pedagógica: 
O parágrafo único do artigo 11 da Resolução CNE CP 01/2002, o qual dispõe sobre o 
mínimo de 1/5 da carga horária de formação de professores para a dimensão 
pedagógica. 



Política Nacional de Formação de Professores para a Educação Básica Brasileira: concepções, fundamentos e proposições preliminares para o diálogo nacional com os sistemas, as instituições e as entidades da área ANPEd em diálogo com Comissão Bicameral de Formação de Professores do CNE 31/03/14  

 

Contribuições da ANPEd para discussão do Projeto de Resolução que define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação inicial e continuada – 2014     pág.7 

Parágrafo único. Nas licenciaturas em educação infantil e anos iniciais do 
ensino fundamental deverão preponderar os tempos dedicados à constituição 
de conhecimento sobre os objetos de ensino, e nas demais licenciaturas o 
tempo dedicado às dimensões pedagógicas não será inferior à quinta parte da 
carga horária total. 
 

ISTO EQUIVALE A 560 HORAS 
 

 
DÚVIDAS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO 
 
- Quem e como, efetivamente, integrou as 400h de prática como componente 
curricular; 
- Como foi superada a separação/hierarquização entre bacharelado e licenciatura; 
- Como estão se efetivando os estágios obrigatórios de 400h em condições adversas 
de campo de atuação como poucas turmas em algumas disciplinas como licenciatura 
em Filosofia e Sociologia, ou na modalidade de EJA noturno, onde o número de alunos 
por vezes é menor que o de estagiários; 
- Como efetivar a relação teoria prática, quando a maioria da oferta de formação inicial 
se dá em instituições que apenas ofertam o ensino, sem nenhum compromisso com 
pesquisa e extensão; 
- O que efetivamente se alcançou nestes 15 anos de maior organicidade nas 
licenciaturas (p. 6). 

 
 

Princípios básicos para uma proposta de 3.200h* 
a) processo educativo como parte integrante da realidade sócio-histórico-cultural; 
b) trabalho docente como eixo da formação;  
c) uma formação teórica que permita compreender, de forma crítica e rigorosa, a 
sociedade, a educação e a cultura; 
d) uma formação científica consistente em sua área de conhecimento; 
e) uma formação artística e cultural ampla; 
f) relação teoria e prática; 
g) indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão; 
h) pesquisa como uma dimensão da formação; 
i) interdisciplinaridade na organização curricular; 
j) estágio integrado ao projeto de formação de curso; 
k) atuação conjunta entre a Faculdade de Educação e as demais unidades 
acadêmicas que atuam na formação de professores. 
* Reflexões presentes em Doc. específico sobre formação de professores 
elaborado pela FE/UFG. 
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Conhecimentos essenciais à formação de professores: 
-  conhecimentos do contexto social, político e econômico da educação; 
- conhecimentos das finalidades da educação: socialização entendida como 
apropriação da cultura e dos processos educativos escolares e não escolares; 
- conhecimentos relativos ao desenvolvimento e à aprendizagem dos educandos 
(crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos), considerando inclusive as 
especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais e as 
especificidades advindas da territorialidade e do pertencimento étnico; 
- conhecimentos técnico-científicos específicos das áreas de conhecimento de cada 
curso;  
-  conhecimentos pedagógicos: didática, prática de ensino, currículo e avaliação; 
- conhecimentos sobre política educacional, gestão e organização do trabalho 
pedagógico. 
* Reflexões presentes em Doc. específico sobre formação de professores elaborado 
pela FE/UFG. 
 
 
PERFIL DOS SUJEITOS QUE BUSCAM FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 
 
2 – Quanto a formação continuada 
 
Com os dados de qualificação de 77% de professores com formação inicial concluída, 
cabe uma estratégia que pense a formação continuada para os professores em 
exercício, partindo da resposta a algumas questões: 
- Que concepção de formação continuada? 
- Em que momento da carreira ela será oferecida? 
- Que condições reais serão oferecidas para a participação: liberação, bolsa de 
incetivo, promoção no Plano de Cargos e salários etc? 
- Que relação se estabelece entre instituição formadora X sistema de ensino? 
- Como não se trata de inventar a roda, compreendemos que para ampliar este esforço 
de garantia da formação continuada é preciso uma avaliação consistente do que 
significam os cursos que já estão sendo ofertados, qua a avaliação que se faz em 
torno da bolsas de PIBID, OBEDUC, Mestrado e Doutorado para professores da 
educação básica. 
  
 
ASSOCIAÇÃO SEGUE A DISPOSIÇÃO PARA A CONTINUIDADE DESTE 
DEBATE. 


