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APRESENTAÇÃO 

 

 

enovo o compromisso de trabalhar todos os dias pela 

valorização e formação dos professores. Vocês sabem que 

todo o esforço que fizemos até aqui pela valorização do 

magistério, com a criação do piso nacional, é um processo 

histórico que vem se consolidando também com a entrada 

da CAPES na formação de professores da educação básica, com a 

criação da Universidade Aberta do Brasil, o PIBID e os programas de 

formação continuada do Ministério da Educação, com destaque para os 

Pactos pela Alfabetização na Idade Certa e do Ensino Médio. Todo esse 

esforço é importante, mas quero que a melhoria da formação dos 

professores seja uma obsessão do MEC. Eu quero que o Ministério da 

Educação pense 24 horas em formação de professores, organize todos 

os processos, que a gente consiga dar resultado para essa questão da 

formação de professores. Nosso objetivo é fazer com que todos os 

professores tenham garantido o seu direito à formação. Afinal, 

sabemos que a qualidade do processo educacional é determinada pela 

formação de professores. 

Discurso do Ministro do Estado e da Educação, José Henrique 

Paim, na cerimónia de transmissão do cargo de Ministro da 

Educação que teve lugar no dia 3 de Fevereiro de 2014. 

 

Valorizar é tão importante quanto formar. 

Intervenção do Ministro do Estado e da Educação, José Henrique 

Paim, na reunião ampliada no MEC, realizada no dia 13 de Março 

de 2014. 
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 educação no Brasil conheceu importantes progressos nos 

últimos anos, desde a educação infantil até o ensino superior. 

Mas, ainda, são muito profundas as fragilidades e 

insuficiências da escola pública, desde as condições das escolas até a 

situação dos professores, passando pelas aprendizagens dos alunos e 

pelas altas taxas de abandono e reprovação.  

Num certo sentido, os avanços dos últimos anos despertaram a 

consciência da sociedade que, hoje, tem um olhar mais crítico e mais 

exigente sobre a educação pública. Como se escreve no Plano de 

Desenvolvimento da Educação, não há como construir uma sociedade 

livre, justa e solidária sem uma educação republicana, pautada pela 

construção da autonomia, pela inclusão e pelo respeito à diversidade. 

Só é possível garantir o desenvolvimento nacional se a educação for 

alçada à condição de eixo estruturante da ação do Estado de forma a 

potencializar seus efeitos. 

A presente proposta de um Plano de Desenvolvimento da Formação 

de Professores procura definir as bases e os programas de uma política 
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estruturante na área da formação de professores, com continuidade e 

permanência no tempo, ultrapassando assim as insuficiências de ações 

e iniciativas pontuais. 

 Este documento centra-se especificamente na formação de 

professores. Mas é preciso dizer, com clareza, que não é possível 

transformar e qualificar a formação de professores se, 

simultaneamente, não forem desenvolvidas políticas de fundo no que 

diz respeito à valorização do magistério e à melhoria das escolas. 

A valorização do magistério é uma dimensão central, decisiva para o 

sucesso de qualquer política de formação de professores. A garantia de 

planos de carreira, de salários dignos, de jornadas de trabalho em 

tempo integral e de boas condições de trabalho nas escolas são 

compromissos políticos decisivos, a serem assumidos, em primeiro 

lugar, pela União no quadro de um esforço nacional inadiável. 

A melhoria das escolas e das suas condições, criando ambientes 

acolhedores para as aprendizagens e para o trabalho docente, sem 

violência, que favoreçam o estudo e o convívio, é uma necessidade que 

deve mobilizar os diversos entes da União, bem como as comunidades 

locais. 

Sem políticas consistentes nestas duas áreas, é inútil pensar que a 

formação de professores poderá, por si só, ser suficiente para dar as 

respostas necessárias à valorização e qualificação da educação pública 

brasileira. Nada será feito sem uma mobilização nacional, sem uma 

sintonia das políticas públicas que coloque a educação como referência 

central da ação do Estado. 

O Plano de Desenvolvimento da Formação de Professores parte de 

um diagnóstico muito crítico da situação atual da formação de 



 

 

6 
 

6 

professores, tanto do ponto de vista quantitativo, com falta de 

professores e com muitos docentes que lecionam disciplinas para as 

quais não têm formação, como do ponto de vista qualitativo, com uma 

avaliação generalizada de graves deficiências na formação dos 

professores nas instituições públicas e, sobretudo, nas instituições 

privadas. 

Há, hoje, um consenso na sociedade brasileira quanto à necessidade 

de tomar medidas enérgicas e urgentes sobre a formação de 

professores, na dupla perspectiva quantitativa e qualitativa, articulando 

de forma sistêmica uma política estruturante. É este o objetivo da 

proposta que agora se formula. 

O Plano de Desenvolvimento da Formação de Professores tem como 

elemento central um compromisso entre o ensino superior e a 

educação básica, sugerindo a criação de uma nova estrutura no interior 

das instituições de ensino superior, mas com forte articulação aos entes 

federados (União, Estados e Municípios) e à rede escolar pública1. 

Provisoriamente, avança-se como designação para esta nova entidade o 

nome de Instituto de Formação de Professores2.  

 

                                                           
1 Esta proposta afasta-se claramente dos Institutos Superiores de Educação, tanto 
na sua concepção como na sua organização. É uma estrutura radicada no interior 
das universidades, que se destina a uma valorização acadêmica do professorado e 
não à redefinição técnica do trabalho docente. 
2 O nome é provisório e necessita de uma reflexão mais aprofundada, mobilizando 
diversos atores e sensibilidades. Outros nomes alternativos seriam, por exemplo, 
Instituto de Desenvolvimento Profissional dos Professores (este nome teria a 
vantagem de situar mais claramente o âmbito do Instituto, ligando a formação 
inicial, a indução profissional e a formação continuada) ou Escola do Professorado 
(este nome teria a vantagem de chamar a atenção para a importância de conceber a 
formação docente em ligação com a valorização dos professores, mas o termo 
Escola poderia sugerir, erradamente, que o Instituto não teria também funções de 
pesquisa).    
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Diagnóstico sobre a formação de professores no Brasil 

Do ponto de vista quantitativo, verifica-se um déficit muito 

significativo de professores, sobretudo para determinadas áreas, em 

particular a Física, a Química, a Sociologia, a Filosofia e as Artes. 

De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica 2012, havia mais 

de dois milhões de professores atuando na educação básica no Brasil, 

cerca de 78% com educação superior, 21,5% com ensino médio e 0,5% 

com o ensino fundamental.   

Recentemente, o Tribunal de Contas da União3 publicou uma 

importante auditoria, da qual foi relator o Ministro Valmir Campelo. 

Para além de muitos outros dados, este documento assinala o seguinte: 

a) Faltam mais de 32 mil professores com formação específica no 

conjunto das doze disciplinas obrigatórias do ensino obrigatório. 

b) O quantitativo de professores que está sendo formado 

anualmente é insuficiente para suprir o déficit acima mencionado (“para 

se ter uma ideia, em todo o Brasil, em 2011, havia apenas 2.568 

formandos em física, insuficiente para suprir o déficit estimado de cerca 

de 9.900 profissionais para essa disciplina, mesmo supondo que todos 

atuariam como professores do ensino médio”). 

c) Em 2012, as redes estaduais de ensino médio possuíam mais de 

396.000 docentes em sala de aula, sendo que cerca de 46.000 destes 

docentes não tinham formação específica em nenhuma das disciplinas 

obrigatórias.  

                                                           
3 Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas da União (Fiscalização no 177/2013), 
Ministro-relator Valmir Campelo, Brasília, 2014. 
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O quadro descrito revela que a falta de professores é agravada pelo 

fato de muitos professores  lecionarem disciplinas para as quais não 

têm formação específica, o que põe seriamente em causa a qualidade 

do ensino e das aprendizagens. 

Outra realidade, bem conhecida de outros países, vai transformar-se 

também num problema do Brasil: a idade dos professores atualmente 

em exercício. Por exemplo, 43% dos professores atuantes na educação 

básica têm 41 anos ou mais e 14% têm mais de 50 anos, o que indica a 

possibilidade de aposentadorias em massa nas próximas duas décadas. 

Assim, para além de atender à falta de docentes hoje existente, é 

necessário conseguir renovar os quadros docentes que vierem a 

aposentar-se.  

A idade dos professores em exercício remete-nos ainda a outro 

problema, o fato de terem sido formados, majoritariamente, no final do 

século passado, quando o uso das tecnologias digitais era ainda muito 

limitado. A geração atual de professores revela um déficit de formação 

e de familiaridade com as tecnologias digitais, criando um “fosso 

geracional” que pode impedir a concretização de práticas educacionais 

e pedagógicas adaptadas às crianças e aos jovens do século XXI. 

Quando se conhece as previsões dos avanços tecnológicos para os 

próximos dez anos, é impossível não dar a esta questão um lugar 

central na constituição de todos os programas de formação inicial e 

continuada.  

A auditoria do Tribunal de Contas da União chama a atenção para 

outro dado particularmente grave: os altos índices de contratação de 

professores temporários, evidenciando “que essa modalidade de 

contratação em alguns sistemas estaduais, passou a ser aplicada como 

verdadeira política de pessoal, embora devesse se prestar apenas a 
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atender necessidade excepcional e transitória”. O TCU considera que 

“há indicações de que o cenário de superutilização de professores 

temporários deve persistir, ou até aumentar”, afirmando que “o uso 

ostensivo, intensivo e, em algumas redes, claramente abusivo do 

regime de contratação temporária é deletério ao sistema educacional”. 

O quadro traçado pelo Tribunal de Contas da União para o ensino 

médio estende-se, ainda que de forma diferenciada, às outras etapas da 

educação básica, como se pode confirmar pelos censos escolares e por 

estudos de vários autores4.  

Em síntese, no plano quantitativo, estamos perante uma situação de 

crise que exige medidas de fundo, inadiáveis, que permitam definir uma 

intervenção estruturante no campo da formação docente para que, 

num prazo máximo de dez anos, o Brasil tenha o número necessário de 

professores devidamente formados e capacitados. 

Do ponto de vista qualitativo, os estudos e trabalhos anteriormente 

citados têm identificado também importantes deficiências, que se 

prendem, sobretudo, com a falta de identidade ou de uma “base 

nacional comum” da formação docente.   

Numa visão excessivamente breve, é possível sintetizar estas 

dificuldades por meio de duas ideias principais. 

No caso da formação de professores para a educação infantil e para 

os anos iniciais do ensino fundamental, vários autores têm assinalado a 

falta de identidade da formação docente no interior das licenciaturas 

em pedagogia. Não é possível generalizar esta realidade a todos os 

                                                           
4 Citem-se, em particular, dois livros e um artigo: Professores do Brasil: impasses e 
desafios (2009), coordenado por Bernardete Gatti; Políticas docentes no Brasil: um 
estado da arte (2011), de Bernardete Gatti, Elba Barreto e Marli André; “A tríplice 
crise da formação de professores”, Jornal da Ciência (2012), de DilvoRistoff. 
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cursos de pedagogia, mas ela parece ocorrer com relativa frequência. 

Trata-se de uma situação prejudicial à identidade e à formação dos 

professores que, muitas vezes, não adquirem a preparação necessária a 

um exercício profissional qualificado. Mas trata-se, também, de uma 

situação que se pode revelar inconveniente para o desenvolvimento 

dos estudos pedagógicos que têm um espectro mais largo do que a 

formação de professores5. Na maioria dos países, não há coincidência 

entre estas duas áreas – formação de professores e pedagogia – ainda 

que haja zonas de sobreposição. 

No caso da formação de professores para os anos finais do ensino 

fundamental e para o ensino médio, há certo consenso acerca de que as 

licenciaturas terem sido diluídas nos bacharelados, não conseguiu 

promover uma verdadeira formação docente. Por outro lado, a 

dispersão de licenciaturas dentro da mesma instituição e a inexistência, 

na maioria dos casos, de um espaço ou núcleo de coordenação conduz 

a uma grande fragmentação e à impossibilidade de aprofundar uma 

reflexão sistemática sobre a profissão docente em ligação com as 

escolas da rede.  

A proposta formulada neste documento para a criação, em cada 

instituição de ensino superior, de um Instituto de Formação de 

Professores procura superar as dificuldades acima identificadas, 

estabelecendo um espaço próprio para a formação e para os estudos e 

pesquisas sobre a profissão docente, com forte ligação às escolas da 

rede. 

                                                           
5 Trata-se de um debate muito antigo em todo o mundo, e também no Brasil. Veja-se, 
por todos, o artigo de José Carlos Libâneo e Selma Garrido Pimenta, “Formação de 
profissionais da educação: Visão crítica e perspectiva de mudança”, Educação & 
Sociedade, vol. 20, n.º 68, 1999. 
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Os problemas acima identificados são agravados por duas realidades 

que têm uma dimensão muito maior no Brasil do que nos outros países 

que participam nos estudos da OCDE. 

Por um lado, a fortíssima presença das instituições privadas na 

formação de professores. Nos países da OCDE6, os professores são 

formados, de um modo geral, em instituições públicas de ensino 

superior. No caso brasileiro, de acordo com as últimas estimativas entre 

70% e 80% dos professores são formados em instituições privadas, 

muitas vezes com grandes debilidades. 

Por outro lado, a forma como se desenvolveram cursos de educação 

à distância para a formação dos professores. Nos países da OCDE, são 

muito raras as situações de formação inicial de professores por meio da 

educação à distância. Há muitas ofertas de formação complementar ou 

de capacitação à distância, bem como uma utilização intensiva de 

ferramentas de e-learning ou b-learning nos cursos presenciais, mas uma 

formação inicial integralmente à distância é praticamente inexistente. 

No caso brasileiro, de acordo com as últimas estimativas, cerca de 40% a 

50% dos professores (nas licenciaturas em pedagogia) serão formados 

mediante cursos à distância, com prejuízos para a qualidade da sua 

formação. 

 

O diagnóstico anterior refere-se, primordialmente, à formação inicial. 

Importa, no entanto, deixar ainda uma referência breve sobre a 

formação continuada. 

                                                           
6 Nos países da OCDE, incluímos não só os países membros da Organização, mas 
também aqueles que participam regulamente nos seus estudos, sobretudo na área 
da Educação, como é o caso do Brasil. 
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Existem muitas iniciativas, algumas de mérito e de qualidade, na área 

da formação continuada. No entanto, de um modo geral, é possível 

constatar dois problemas principais que têm dificultado uma política 

estruturante e efetiva de capacitação e formação continuada. 

Em primeiro lugar, há uma grande fragmentação e dispersão dos 

programas. Há muitas iniciativas, da responsabilidade de diferentes 

entidades, que procuram atender a vários problemas, mas que não 

conseguem construir uma visão integrada e coerente da formação 

continuada. Existe uma dificuldade de articulação, nomeadamente 

dentro do próprio MEC, mas também entre as entidades formadoras e 

as escolas da rede, prejudicando, muitas vezes, a frequência das ações 

pelos professores e o interesse efetivo destes programas. 

Em segundo lugar, o fato de muitas destas ações estarem se 

desenvolvendo numa lógica de oferta de catálogos de cursos de 

formação, o que dificulta uma política de formação continuada 

diretamente ligada à renovação das escolas e do trabalho docente. Sem 

negar o interesse específico de cada um destes cursos, dificilmente eles 

poderão contribuir para uma formação qualificante dos professores, 

centrada no trabalho pedagógico. Hoje, o valor principal da formação 

continuada reside na colegialidade e no trabalho colaborativo no 

interior do espaço escolar. 

Os Institutos de Formação de Professores podem ser os espaços de 

articulação que faltam na rede de formação continuada. Para isso, sem 

pôr em causa o seu estatuto universitário, devem construir uma 

parceria com as escolas da rede, e com os respectivos entes federados 

(Estados e Municípios). Neste sentido, os Institutos de Formação de 

Professores são “espaços mistos”, com forte ancoragem nas 

instituições de ensino superior, mas com a participação, nos seus 



 

 

13 
 

13 

órgãos de direção, de representantes dos Estados e Municípios e das 

escolas públicas. Por meio deste desenho institucional misto, é possível 

que os Institutos cumpram plenamente a sua missão acadêmica de 

formação e pesquisa, mas também que assumam as suas 

responsabilidades e compromissos sociais com a valorização do 

magistério e a melhoria da educação pública. 

Para concluir este diagnóstico, é importante assinalar o papel que a 

CAPES vem desempenhando, desde 2007, na formação inicial e 

continuada dos professores. Mediante uma série de programas de 

grande qualidade e abrangência, com destaque para o PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) e para o PARFOR (Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica), a CAPES 

tem conseguido abrir um conjunto de novas perspectivas, tanto na 

formação inicial como na residência docente (transição entre a 

formação e a profissão) e na formação continuada. É a partir deste 

patrimônio de ideias e ações que se pode construir uma política 

estruturante de formação de professores. 

 

Tendências internacionais na formação de professores 

Numa análise genérica da situação atual no mundo, particularmente 

nos países da esfera da OCDE, é possível detectar sete grandes 

tendências que, de um ou de outro modo, propendem a integrar as 

políticas de formação de professores. Como base destas políticas está a 

compreensão da docência como uma profissão de grande 

complexidade, que exige uma formação específica, de alto nível 

acadêmico, científico e profissional. 
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Primeira – A “universitarização” da formação de professores. Nas 

últimas décadas, na grande maioria dos países, assistiu-se a uma 

transição da formação de professores do nível secundário ou médio 

para o nível superior ou universitário. Esta transição baseia-se no 

reconhecimento da importância dos professores como “profissão 

baseada no conhecimento”, a par de profissões como a medicina, o 

direito ou a engenharia. Apesar de os modelos de organização terem 

uma grande diversidade de país para país, a “universitarização” é uma 

tendência estruturante da evolução do campo na formação de 

professores.  

 

Segunda – A valorização do continuum do desenvolvimento 

profissional. Durante muito tempo, tal como nas outras profissões, a 

formação concentrou-se, sobretudo, na preparação inicial. A evolução 

das profissões e do conhecimento tem levado a conceder cada vez mais 

atenção à formação continuada. Ninguém consegue imaginar que um 

médico formado hoje possa continuar a exercer a sua profissão, sem 

qualquer atualização, daqui a trinta ou quarenta anos. Da mesma forma 

ocorre com os professores. Uma atenção especial tem sido concedida à 

fase de transição entre a formação e a profissão, habitualmente 

designada por “indução profissional”, durante a qual se desenvolvem 

programas de residência docente. Hoje, os programas de formação de 

professores estão concebidos no continuum do desenvolvimento 

profissional docente, integrando de forma coerente três grandes fases: 

formação inicial – indução profissional– formação continuada. 
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Terceira – A existência no seio das universidades de um lugar 

institucional próprio e autônomo para a formação dos professores. 

Praticamente em todos os países existe uma instituição própria que se 

ocupa da formação dos professores. A criação deste lugar – um lócus 

institucional para a formação de professores – tem sido uma orientação 

decisiva para construir uma formação de professores em ligação com as 

políticas públicas, a valorização do professorado e a melhoria das 

escolas. O processo de “universitarização” afastou a formação de 

professores de uma lógica mais técnica e profissionalizante, 

aproximando-a de uma reflexão de teor acadêmico e científico. Por 

outro lado, provocou uma “dissolução” da formação de professores no 

âmbito das estruturas universitárias e produziu um distanciamento 

entre as escolas (lugar da profissão) e as universidades (lugar da 

formação). Este fato tem provocado inúmeras reflexões, inscrevendo 

na agenda dos debates e das políticas a procura de uma melhor 

articulação entre teoria e prática, entre as universidades e as escolas. 

Assim, este lugar institucional tem sido concebido em articulação com 

as escolas e a profissão docente, a pesquisa e a ação pública no campo 

educacional. 

 

Quarta – A definição de programas de formação inicial, simultâneos ou 

consecutivos, com a duração de quatro ou cinco anos. Como tendência 

geral é possível notar que, no caso da formação dos professores da 

educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, prevalecem 

modelos simultâneos, enquanto, no caso da formação dos professores 

dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, prevalecem 

modelos consecutivos (ou sequenciais). Nos modelos simultâneos, 

como o seu próprio nome indica, as diversas componentes da formação 
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– conteúdos, cultura pedagógica e didática, preparação profissional, 

etc. – são lecionadas simultaneamente ao longo de um ciclo integrado 

de formação. Nos modelos consecutivos, como o seu próprio nome 

também indica, há vários ciclos de formação, sequenciais, iniciando-se, 

regra geral, por uma formação numa determinada área disciplinar 

(bacharelado), seguindo-se a formação pedagógica, didática e 

profissional (regra geral, ao nível de mestrado). Tipicamente, a 

formação tem a duração de quatro anos (professores da educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental) ou de cinco anos 

(professores dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio), 

concedendo, neste último caso, o grau de mestre. 

 

Quinta – A existência de uma fase de “indução profissional”, para 

professores iniciantes. Como resultado de várias décadas de pesquisa e 

de diagnósticos sobre a importância desta fase na vida profissional, os 

diferentes países têm vindo a introduzir programas de indução 

profissional (de inserção na profissão) e de acompanhamento dos 

professores iniciantes nos primeiros anos de exercício docente. De um 

modo geral, estes programas são baseados no trabalho de um mentor 

ou tutor, professor mais experiente que ajuda o professor principiante a 

dar os seus primeiros passos na profissão. Estas políticas tomam como 

referência o exemplo da profissão médica e dos programas de 

residência médica. É o caso, por exemplo, do programa de residência 

docente promovido pela CAPES no Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. 

 

Sexta – Uma relativa autonomização entre os estudos pedagógicos 

(ciências da educação) e os programas de formação de professores. O 
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processo de “universitarização” da formação de professores tem-se 

revelado muito importante para a afirmação das bases acadêmicas e 

científicas da docência e para a sua consideração como “profissão 

baseada no conhecimento”. Todavia, em vários países, surgiu por vezes 

uma “confusão” entre os estudos educacionais e pedagógicos e os 

programas de formação de professores. Na maioria dos países 

analisados este papel está clarificado: os estudantes podem escolher 

um curso na área geral da Educação ou da Pedagogia ou podem optar 

por um curso de Formação de Professores. Um e outro não são 

coincidentes, ainda que haja maiores ou menores sobreposições em 

função das realidades de cada país. Esta clarificação promove um duplo 

movimento. Por um lado, permite que os estudos educacionais possam 

abranger um leque mais alargado e diversificado de perspectivas, não 

se limitando à formação de professores. Por outro lado, permite que os 

cursos de formação de professores tenham uma identidade própria e 

desenvolvam uma lógica de reflexão teórica e de preparação para o 

exercício profissional docente. 

 

Sétima – Um reforço da coordenação central e dos dispositivos de 

articulação da formação de professores. Uma tendência recente, que é 

importante sublinhar, diz respeito a um controle cada vez maior dos 

programas de formação de professores por parte dos Estados centrais. 

Nos diversos países tem havido um reforço da coordenação central e do 

papel do Estado na articulação entre as diversas iniciativas no campo da 

formação de professores. Em vários casos foram criados organismos 

que constituem uma instância governamental (ou paragovernamental) 

de formulação e coordenação das políticas nacionais de formação de 

professores. 
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Um exemplo recente, e importante, destas tendências pode ser 

ilustrado pela última reforma educativa francesa, iniciada em 2013, e 

que está agora na sua fase inicial: a criação das Escolas Superiores do 

Professorado e da Educação. Estas Escolas foram criadas por iniciativa 

do Governo e possuem quatro características principais: 

a) São escolas integradas às universidades, mas existe apenas uma 

em cada região, obrigando a uma articulação e coordenação entre as 

diversas universidades.  

b) Apesar da sua integração às universidades, estas Escolas possuem 

uma forte ligação ao Ministério e, sobretudo, às escolas da rede pública. 

c) As Escolas são o lócus institucional da formação de todos os 

professores, desde a educação infantil até ao ensino universitário. 

d) Para além da formação, estas Escolas têm importantes missões 

relacionadas à pesquisa, à ligação entre a universidade e as escolas, à 

reflexão e à ação pública no campo educativo, à formação continuada e 

à formação pós-graduada em Educação. 

 

* 

 

*                     * 

 

 

O diagnóstico da formação de professores no Brasil e as sete 

tendências internacionais descritas servem de pano de fundo para as 
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propostas deste Plano de Desenvolvimento da Formação de 

Professores. 

A situação que se vive no Brasil não permite continuar a adiar 

decisões que têm de superar um caráter fragmentário e voluntarista, 

por meio de programas e iniciativas dispersas, para se organizarem em 

torno de uma política estruturante, de formação e de valorização da 

profissão docente. É preciso internalizar estas iniciativas no interior das 

instituições, permitindo assim que elas tenham continuidade no tempo, 

sem ficarem sujeitas ao caráter provisório e temporário das iniciativas 

pontuais. 

As políticas públicas, no campo da formação de professores, devem 

ser acompanhadas por medidas ousadas de recrutamento e de atração 

de jovens para a carreira docente e de definição de pisos salariais e de 

planos de carreira que estejam à altura da importância dos professores 

no século XXI. Não se pode alimentar uma retórica permanente sobre o 

papel da educação e dos professores sem tomar medidas estruturantes 

e com futuro. 

Neste documento dá-se particular relevência ao papel das 

universidades que devem assumir, definitivamente, um compromisso e 

responsabilidade com a formação de professores, a profissão docente e 

a ação pública na educação básica. O lugar da formação de professores 

é a universidade, por duas razões principais: a necessidade de valorizar 

uma profissão que não pode ter uma formação de nível inferior a um 

médico, a um veterinário ou a um engenheiro; e a importância de 

manter a formação de professores em ligação direta com o 

conhecimento científico, não só na área da pedagogia, mas também nas 

áreas disciplinares restantes. 
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Mas o papel das universidades tem de ser complementado com uma 

forte intervenção da União e dos outros entes federados (Estados e 

Municípios). A criação de uma entidade de coordenação, 

eventualmente no seio do MEC, parece imprescindível.  

As propostas deste Plano de Desenvolvimento da Formação de 

Professores não se limitam a pequenas mudanças. Apelam a mudanças 

de fundo e à definição de uma política coerente e estruturante. Sem 

uma política pública ousada, haverá uma indesejável proliferação de 

programas e de iniciativas, sempre tentando responder, caso a caso, à 

falta de professores ou a carências de formação. Entrar neste “ciclo 

vicioso” não permitirá ao Brasil alavancar um verdadeiro 

desenvolvimento educativo, à altura dos desafios do século XXI. 

Por outro lado, como alerta o Tribunal de Contas da União, haverá 

tendência para suprir as necessidades de professores com recurso a 

contratações temporárias, com uma precarização dos vínculos laborais 

e uma inevitável desvalorização da profissão. 

A única maneira de combater estas tendências é promover políticas 

de fundo, que não se limitem a responder às carências imediatas. Para 

isso, será necessária a participação de todos (entes federados, 

universidades, professores, associações, sindicatos…), uma verdadeira 

mobilização nacional em torno de um Plano de Desenvolvimento da 

Formação de Professores que permita reforçar o papel das instituições 

públicas e da qualidade da formação e, ao mesmo tempo, aumentar 

significativamente o número de professores formados. 

Este Plano deve ter uma grande ambição e visão de futuro, sem 

deixar de atender às dificuldades concretas do presente. E nunca se 

pode esquecer que os professores que estamos formando, hoje, ainda 
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estarão em funções em meados do século XXI, um tempo que será tão 

diferente do nosso que nem conseguimos imaginá-lo. 
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 partir do diagnóstico anteriormente traçado sobre a situação 

da formação de professores no Brasil, bem como do conjunto 

de tendências que se identificaram no plano internacional, 

definem-se agora os objetivos e a estratégia do Plano de 

Desenvolvimento da Formação de Professores. 

Num e noutro caso, procuram cruzar-se objetivos específicos da 

formação de professores com objetivos a atingir no quadro da 

valorização do professorado e da melhoria das escolas. Na verdade, não 

é possível construir um plano coerente de formação de professores sem 

que haja, simultaneamente, políticas coerentes nestes planos de 

intervenção. 

 

Objetivo geral 

Formar, com qualidade, professores em número suficiente para 

atender a contento a demanda da educação básica. 

 

A 
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Objetivos específicos 

(1) Assegurar que as disciplinas da educação básica tenham 

professores licenciados com formação na área específica da docência. O 

Estado brasileiro precisa chamar para si a responsabilidade da formação inicial e 

continuada e, neste sentido, hoje, precisa de planos de longa duração e 

estruturantes e de planos emergenciais, fazendo uso de todo o potencial 

existente nas IES brasileiras (públicas federais, estaduais, municipais, 

comunitárias e privadas de comprovada qualidade). Como a tarefa é hercúlea, 

todas devem ser chamadas a participar, desde que cumpram certas condições. 

 

(2) Assegurar que a evasão profissional de licenciados não encontre 

justificativa na falta de valorização do magistério. Isto significa 

claramente: garantia de pagamento do piso salarial nacional para os professores 

em todos os estados e municípios; aprovação de diretrizes de carreira docente e 

consequente implantação de um sistema de progressão e valorização 

profissional; carga docente compatível com a garantia da qualidade; tempo 

adequado reservado para preparação de aulas e para complementação de 

estudos; ambiente escolar propício à aprendizagem e ao convívio humano; e 

profissionalização do docente de modo a melhorar a atratividade da carreira e 

diminuir a evasão profissional. 

 

(3) Assegurar que os licenciados tenham, ao se graduarem, suficiente 

experiência prática em sala de aula. O PIBID deve ser mantido e, na medida 

do possível, expandido, permitindo que as atividades de prática pedagógica e de 

ligação com a realidade escolar aconteçam ao longo de todo o curso e não só, de 

forma esporádica e quase incidental, na fase final da formação. 
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(4) Assegurar que, nos próximos anos, todos os licenciados se 

formem em cursos de licenciatura com currículos que tenham sido 

construídos especificamente para a formação de docentes na educação 

básica. É preciso buscar currículos plenamente compatíveis com o que 

efetivamente se exige do docente da educação básica. A falta de conexão entre 

o conjunto dos conteúdos estudados nas licenciaturas e o que as crianças e 

jovens precisam aprender é flagrante e precisa ser trabalhada em várias frentes: 

revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais, políticas de incentivo à produção 

de novos materiais didáticos etc. 

 

(5) Assegurar que os diversos níveis de ensino estejam devidamente 

integrados e próximos de um esforço nacional comum pela conquista 

da qualidade (base nacional comum). Nos últimos anos houve avanços 

importantes neste quesito, mas continuam existindo falsas dicotomias e visões 

fragmentadas da educação. É preciso pensar a educação como um sistema, ou 

seja, integradamente, da pré-escola ao doutorado. 

 

(6) Assegurar que as escolas sejam seguras, com atmosfera propícia 

para o estudo e o convívio social. Os ambientes escolares incompatíveis com 

a aprendizagem precisam ser erradicados, com o apoio urgente das várias 

esferas do governo, mediante a construção de espaços e escolas adequados ao 

estudo e à permanência dos estudantes, professores e funcionários na escola. A 

escola em tempo integral e outras iniciativas do gênero precisam ser 

transformadas em parte do cotidiano dos formuladores de políticas para os 

professores.  

 

(7) Assegurar que os alunos tenham desempenhos compatíveis com 

o seu nível de escolaridade. Para tornar esta preocupação parte das agendas 
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das escolas, seria possível pensar em criar programas de intercâmbio de boas 

práticas e de valorização de experiências de sucesso. Poderia ser criado, por 

exemplo, um programa de Escolas Parceiras, para que as escolas possam, sob a 

coordenação dos Institutos de Formação de Professores das universidades, 

trocar experiências e avaliar as práticas relativas ao ensino/aprendizagem. 

 

As dificuldades que enfrentamos poderiam ser resumidas como 

sendo de uma tripla natureza: 

Qualitativa – Para além de faltarem professores com formação 

específica na área em que atuam, verificam-se deficiências 

importantes na formação inicial nas várias licenciaturas e na 

formação continuada. 

Quantitativa – Faltam, em várias áreas/disciplinas, professores 

formados em número suficiente para atender a demanda.  

Sistêmica – Há uma desarticulação entre quem define as leis 

nacionais e quem abre concursos, contrata e cuida da carreira dos 

docentes, bem como deficiências na coordenação dos programas de 

formação de professores. 

 

Em suma, a presente proposta justifica-se em função das sete 

grandes carências identificadas: 

(1) Falta de docentes licenciados nas disciplinas específicas da 

educação básica.  

(2) Significativa evasão profissional dos professores licenciados.  

(3) Formação deficiente dos nossos professores.  

(4) Currículos incompatíveis com a docência na educação básica.  
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(5) Apartheid que separa a universidade da escola, a pós-graduação 

da graduação e a graduação da educação básica.  

(6) Fraco desempenho de nossos estudantes nos exames nacionais e 

internacionais.  

(7) Ambientes escolares incompatíveis com o processo ensino-

aprendizagem. 

 

Estratégia 

Do ponto de vista estratégico é interessante assinalar a importância 

da criação dos Institutos de Formação de Professores que poderão ser 

o fator decisivo para a melhoria qualitativa da formação inicial, mas 

também para o lançamento de programas que permitam superar 

algumas das insuficiências quantitativas. 

Se estes Institutos forem concebidos em estreita ligação com as 

autoridades públicas (da União, dos Estados e dos Municípios), 

estabelecendo uma rede de escolas parceiras, estarão em condições de 

cumprir também uma missão importante na integração dos professores 

iniciantes e na dinamização dos processos de formação continuada. 

Com base neste pensamento estratégico, é possível identificar as três 

fases principais do ciclo de desenvolvimento profissional, procurando 

definir com clareza as políticas centrais que deverão ser levadas a cabo 

em cada uma destas fases: 

Formação inicial 

Valorizar a formação inicial dos professores, reforçando a identidade 

das licenciaturas, o que obrigará à criação de um lugar institucional 
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nas universidades que tenha como missão esta tarefa, agregando 

professores e pesquisadores das várias áreas e disciplinas. 

Indução profissional 

Valorizar o período de transição após o final da formação inicial (os 

primeiros anos de exercício docente), criando dispositivos de 

enquadramento e de apoio aos professores iniciantes, por meio de 

iniciativas como a “residência docente” ou outras de idêntico 

alcance. 

Formação continuada 

Valorizar os processos de formação continuada em ligação com os 

projetos educativos e pedagógicos das escolas, construindo grupos 

de trabalho e de reflexão colaborativa (“comunidades de prática”), 

sem descurar os apoios externos, nomeadamente das universidades, 

mas definindo a escola como o lócus da formação continuada.  

 

Desenho programático e institucional dos Institutos de 

Formação de Professores 

Para tornar clara a estratégia a seguir e, sobretudo, a centralidade 

dos Institutos de Formação de Professores é fundamental expor os 

princípios subjacentes a esta proposta e o desenho institucional que é 

sugerido. 

Quanto aos princípios, avança-se uma proposta ousada, mas de 

grande relevância para o futuro, que é a formação de todos os 

professores, desde a educação infantil até o ensino médio, com o grau 

acadêmico de mestre. Esta medida, que provoca o alongamento dos 

estudos necessários para obter a habilitação docente para cinco anos, é 
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um sinal claro da importância da profissão e é coerente com a 

fundamentação teórica deste Plano que assenta na valorização do 

magistério. Por outro lado, ela permite delinear diferentes lógicas de 

formação, respeitando assim a autonomia universitária, sem pôr em 

causa uma formação aprofundada no que diz respeito às dimensões 

pedagógicas, aos conhecimentos na disciplina da docência e à prática 

pedagógica. 

Dessa maneira, toma-se como princípio de referência que os 

professores são formados após terem realizado um bacharelado em 

pedagogia (educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental) ou 

numa determinada disciplina (anos finais do ensino fundamental e 

ensino médio).  

Os bacharelados iniciais terão a duração de três anos.  

Os mestrados de formação de professores terão a duração de dois 

anos. 

Esta opção destina-se a reforçar a identidade da profissão, pois 

consagra a existência de um lugar institucional para a formação de 

todos os professores e permite que todos eles tenham uma forte base 

cultural e científica (ao nível do bacharelado), tornando mais nítida a 

sua opção pela carreira docente. 

O alongamento dos estudos, para cinco anos, permite que haja um 

progresso em relação à situação atual e que se construa uma evolução 

significativa do ponto de vista da formação de base. Com esta solução, 

em linha com as tendências mais significativas que hoje se verificam no 

mundo, cria-se o enquadramento mais adequado para a formação dos 

professores no século XXI. 
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Uma opção deste tipo dá uma grande centralidade às universidades, 

devendo respeitar a sua autonomia e os seus modos próprios de 

organização.   

Assim, torna-se necessário fazer os seguintes comentários. 

No que diz respeito à formação dos professores da educação infantil 

e dos anos iniciais do ensino fundamental pode haver dois caminhos 

distintos, em função das opções tomadas pelas Faculdades de 

Educação. 

Um caminho será construir um Bacharelado mais amplo em 

Pedagogia (ou Ciências da Educação), no interior do qual haja disciplinas 

relacionadas com a Formação de Professores, reservando os dois anos 

do Mestrado para as dimensões relacionadas com a cultura profissional 

e a socialização como professor. Esta opção permitiria que o 

Bacharelado tivesse um espectro mais largo das diversas profissões ou 

atividades relacionadas com a Educação, abrindo para o Mestrado em 

Formação de Professores, mas também para outros Mestrados que 

podem ser oferecidas no campo da Educação.  
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Outro caminho será conceber o Bacharelado em Pedagogia já como 

programa de formação de professores, articulando de forma mais 

integrada o primeiro ciclo (bacharelado) e o segundo ciclo (mestrado). 

Neste caso, a oferta de mestrados em Educação, para além da formação 

de professores, exigiria um primeiro ciclo de formação mais centrado 

sobre a profissão docente. 

Estes dois caminhos não devem ser pensados de forma rígida, uma 

vez que as tendências universitárias, em todo o mundo, cada vez mais 

apontam par uma diversidade e flexibilização dos percursos estudantis, 

atendendo assim aos interesses dos estudantes e, em muitos casos, à 

formação e à experiência profissional que já possuem. 

No que diz respeito à formação dos professores dos anos finais do 

ensino fundamental e do ensino médio, a situação parece mais simples, 

pois a proposta agora formulada permite superar as dificuldades das 

atuais licenciaturas, aprofundando a formação científica e a formação 

pedagógica dos futuros professores. 

Também neste caso, é necessário instaurar uma cultura de 

flexibilização e de individualização dos cursos, admitindo, por exemplo, 

que os estudantes de bacharelado que revelem, logo nos primeiros 

anos, um desejo de seguir para um mestrado de formação de 

professores possam contatar o Instituto de Formação de Professores e 

realizar atividades de contato com a realidade das escolas (o exemplo 

do PIBID pode ser muito inspirador para iniciativas deste tipo). 

É importante marcar que, nas universidades atuais, é fundamental 

assegurar esta diferenciação de percursos e de possibilidades de 

formação, permitindo também que pessoas diversas possam, numa 

determinada fase da sua vida, optar por se inscreverem num mestrado 
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de formação de professores. É da combinação inteligente destas 

possibilidades que se poderá afirmar uma cultura profissional inovadora 

no campo da formação de professores, recusando as derivas tecnicistas 

e construindo uma formação de nível acadêmico e teórico que tenha 

como referência a profissão. 

Uma última definição, necessária, diz respeito à estrutura 

organizacional dos Institutos de Formação de Professores. Sobre este 

assunto, há dois grandes comentários que se revelam imprescindíveis, 

sem prejuízo de uma discussão ulterior que deve envolver todos os 

atores com intervenção neste campo. 

O primeiro comentário diz respeito à “organização interna” dos 

Institutos de Formação de Professores. Estes Institutos devem ser 

construídos como uma nova unidade orgânica, com tudo o que isso 

implica: corpo docente próprio, estrutura administrativa e física, 

matrícula dos estudantes, atribuição dos diplomas de mestre, 

participação nas instâncias de governo das universidades, etc. Sem isso, 

se não constituírem uma estrutura autônoma, e ficarem dependentes 

de lógicas de cooperação e de articulação, estes Institutos não terão 

qualquer possibilidade de cumprir a sua missão. 

A existência de um espaço institucional próprio, com uma cultura 

própria, totalmente centrada na profissão, é fundamental para 

desenvolver a identidade docente e a cultura da profissão. É na criação 

desta cultura institucional própria que se definirá grande parte do 

sucesso dos Institutos. 

A este propósito, é importante assinalar ainda o seguinte. O corpo 

docente permanente dos Institutos não precisa ser muito alargado, pois 

deve recorrer-se à colaboração de professores dos outros Institutos e 
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Faculdades. Esta colaboração deve ter como base um compromisso 

efetivo com a formação de professores. Assim, deve evitar-se que os 

estudantes circulem entre “unidades orgânicas” e, pelo contrário, 

devem os professores lecionar no interior do Instituto de Formação de 

Professores. Para tal, deve utilizar-se um dispositivo muito corrente no 

plano internacional: a dupla vinculação. Exemplos: um professor pode 

estar vinculado 70% ao Instituto de Biologia e  30% ao Instituto de 

Formação de Professores; ou um professor de Biologia pode decidir, 

durante um determinado período de tempo (2 anos, 3 anos…) dedicar-

se 100% à formação de professores; ou… Esta flexibilidade é 

fundamental para que a convergência de saberes, tão necessária para a 

formação de um professor, se faça com conhecimento e competência 

nas diversas áreas disciplinares. Por outro lado, é esta dupla vinculação 

que dá aos professores um direito democrático de participação nos 

orgãos e decisões dos Institutos de Formação de Professores, fator 

importante para consolidar o compromisso de cada um com esta 

missão. 

 

 

 

O segundo comentário diz respeito à “dimensão externa” dos 

Institutos de Formação de Professores, à sua ação para além da 
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universidade. Este ponto é decisivo, pois um dos elementos inovadores 

dos Institutos é ser “espaço misto”, e não apenas espaço interno das 

universidades. Esta tendência, que se manifesta nas principais áreas 

universitárias, de criar “espaços” de ligação com a sociedade (questões 

sociais ou econômicas, transferência de conhecimento e de tecnologia, 

ligação aos meios profissionais…), deve ser considerada na organização 

dos Institutos de Formação de Professores. 

Assim, estes Institutos estão na fronteira entre as Universidades e o 

sistema público de educação, como se procura ilustrar na imagem 

abaixo. 

  

 

 

É este caráter misto que lhes permitirá juntar a formação inicial e a 

formação continuada, bem como cumprir uma ação efetiva no espaço 

público da educação, na valorização dos professores e na melhoria das 

escolas. Para tal, é necessário celebrar um Pacto com os Estados e 

Municípios, permitindo que as competências que estas entidades têm 

na formação continuada sejam assumidas e coordenadas pelos 

Institutos de Formação de Professores. É uma mudança de grande 
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alcance, que permitirá uma articulação muito melhor e, sobretudo, a 

realização de programas de formação continuada centrada nas escolas 

e não numa proliferação de cursos e de catálogos de formação. 

Para que este Pacto seja efetivo, é necessário que representantes dos 

Estados e Municípios, bem como professores da rede pública, 

participem na orientação e no governo dos Institutos de Formação de 

Professores. É uma inovação muito importante, que exige grandes 

transformações institucionais, mas é um rumo importante a seguir para 

o futuro. É esta orientação que dá sentido ao conjunto das propostas 

que se formulam neste Plano de Desenvolvimento da Formação de 

Professores. 

 

* 

 

*                     * 

 

Procurando atender às questões qualitativas, quantitativas e 

sistêmicas, definem-se, em seguida, as metas e os programas de um 

plano nacional estruturante de formação de professores, abrangendo a 

formação inicial, a indução profissional e a formação continuada. 

Este plano exige um grande esforço de mobilização e de articulação 

entre as diversas instituições e entidades que intervêm no campo da 

formação de professores. Para isso, será necessário envolver todos os 

atores com intervenção neste campo, criando um movimento que 

coloque em outro patamar muitas ações pertinentes e de qualidade que 

hoje se realizam em escolas e universidades brasileiras. 
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última parte deste documento destina-se a concretizar as 

metas a atingir – nas frentes qualitativa, quantitativa e 

sistêmica – tendo sempre como referências as três fases do 

desenvolvimento profissional docente: formação inicial, indução 

profissinal e formação continuada.  

Em relação a cada uma das metas definem-se vários programas que 

os materializam e que procuram instituir uma política estruturante para 

o futuro que responda, no imediato, a necessidades urgentes. 

Para que esta política se concretize é imprescindível criar uma 

Coordenação Central no MEC, articulando os diversos setores em torno 

de um programa nacional de formação de professores. 

 

Metas e programas na frente qualitativa 

A meta fundamental é assegurar uma formação de qualidade aos 

docentes da educação básica, consideradas as reconhecidas 

deficiências anteriormente mencionadas. 

A 
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PROGRAMA A 

CRIAÇÃO DOS INSTITUTOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

O programa principal é a criação dos Institutos de Formação de 

Professores no seio das instituições de ensino superior. Deste modo, 

estabelece-se um lócus institucional próprio para a formação de 

professores, que funcione como um lugar de formação, de pesquisa e 

de ação pública, dando assim uma presença própria da profissão 

docente no espaço universitário. 

Por meio destes Institutos, será possível dar coerência e ampliar a 

participação das IES públicas na formação docente, construindo os 

cursos em torno de uma formação para a profissão, com uma base 

científica, metodológica e prática, pondo fim ao caráter disperso e 

fragmentário das atuais licenciaturas. 

A formação científica de base, nas diversas disciplinas da docência, 

deve ser reforçada, mas sempre com a preocupação de formar 

professores qualificados e competentes. Assim, mantendo uma forte 

ligação e presença dos professores das disciplinas de base (Matemática, 

Biologia, História, etc.), o lócus dos cursos de licenciatura deve passar 

para os Institutos de Formação de Professores. 

Simultaneamente, mediante a criação de uma rede de escolas 

parceiras a estes Institutos, será possível uma maior aproximação entre 

as universidades e as escolas, entre o currículo das licenciaturas e o 

currículo das escolas. Deste modo, poder-se-ão aprofundar programas 

de iniciação à docência, como o PIBID, alargando-os ao conjunto dos 

licenciandos. 
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Estes Institutos devem ainda promover a pesquisa sobre a docência 

na educação básica, bem como uma ação pública em defesa da 

educação e da valorização da profissão docente. 

A criação destes Institutos deve ser objeto de uma iniciativa federal, 

com financiamento próprio, na qual podem participar, por adesão, 

todas as instituições de ensino superior (públicas federais, estaduais, 

municipais, comunitárias e privadas de comprovada qualidade), desde 

que tenham, pelo menos, um conceito 4 de avaliação, tanto da 

instituição como dos cursos de licenciatura.   

 

PROGRAMA B 

CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA NACIONAL DE RESIDÊNCIA DOCENTE 

O segundo Programa consiste na criação de um programa nacional 

de residência docente, a exemplo do que hoje existe no Colégio Pedro II 

com o apoio da CAPES. Trata-se de atender à fase mais decisiva na vida 

de um professor, os primeiros anos de exercício profissional docente, 

criando formas de acompanhamento, de tutoria e de integração na 

profissão e nas escolas. 

Este Programa deve durar entre 2 e 4 anos, consistindo, tal como na 

residência médica, na aquisição de uma progressiva autonomia 

profissional. A residência dá continuidade e aprofunda os períodos de 

prática pedagógica realizados pelos formandos ao longo das suas 

licenciaturas. Para a sua concretização, é fundamental a existência de 

uma rede de escolas parceiras de cada Instituto de Formação de 

Professores, nas quais esta residência docente possa ter lugar. Aliás, 

grande parte das possibilidades do Instituto de Formação de 

Professores depende da forma como esta rede de escolas parceiras for 
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concebida e do modo como as escolas e os professores das escolas 

públicas estarão representados nos seus órgãos de governo. 

 

PROGRAMA C 

CRIAÇÃO DE UM SISTEMA NACIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

O terceiro Programa consiste na criação de um sistema nacional de 

formação continuada, que coordene, articule e dê coerência ao 

conjunto de iniciativas atualmente levadas a cabo aos mais diversos 

níveis e instituições. 

A forma de articulação pode ser, também, os Institutos de Formação 

de Professores. Para isso, é necessário que eles sejam concebidos e 

organizados como “espaços mistos”, com forte componente 

universitário, mas também com forte ligação aos entes federados e às 

escolas públicas. Assim, estes Institutos poderiam ser o polo a partir do 

qual se articulariam as ações de formação continuada. 

A principal finalidade da formação continuada tem de ser a reflexão 

sobre a prática pedagógica e a busca de aperfeiçoamento em relação 

direta com os projetos educativos e pedagógicos das escolas. Desse 

modo, o lócus da formação continuada tem de ser as escolas, 

recusando-se assim a proliferação de cursos e a dispersão de catálogos 

e ofertas de formação. Pelo contrário, por meio desta estratégia, 

reforçam-se as dimensões colaborativas e o trabalho cooperativo nas 

escolas. 

A formação continuada deve ser parte integrante, e permanente, do 

trabalho dos professores, dispondo para isso das necessárias cargas 

horárias de trabalho para atividades fora da sala de aula. Neste sentido, 

a formação continuada deve ser considerada para a progressão na 
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carreira docente, mas de uma forma totalmente diferente da 

contabilização de cursos, encontros e congressos fora do espaço da 

escola. Acredita-se que é necessário separar a progressão na carreira 

docente da frequência deste tipo de “evento”, que tem alimentado um 

“mercado de formação” sem paralelo com outros países, com 

resultados duvidosos na melhoria das escolas e no aperfeiçoamento 

dos professores. 

A formação continuada deve, isso sim, contribuir para o 

desenvolvimento profissional docente, também em áreas importantes 

para as sociedades contemporâneas como o uso das tecnologias 

digitais ou as novas formas de aprendizagem. Paralelamente, a 

formação continuada pode, e deve, contribuir para a produção de 

materiais didáticos adaptados às diferentes situações e contextos 

pedagógicos, bem como para dar visibilidade a práticas escolares de 

sucesso do ponto de vista das aprendizagens, da inclusão e da 

diversidade. 

A criação de um sistema nacional de formação continuada exige uma 

forte coordenação central, com o apoio dos entes federados, numa 

rede articulada que tenha como pontos centrais os Institutos de 

Formação de Professores. Nesse sentido, os Institutos devem ter 

representantes dos entes federados ao seu lado, em particular nos 

programas de formação continuada, para que esta articulação seja 

efetiva.  
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Metas e programas na frente quantitativa 

A meta fundamental, na frente quantitativa, é formar, em dez anos, 

licenciados em número suficiente para atender a demanda de 

professores para a educação básica. 

Dos pouco mais de 2 milhões de professores atuantes na educação 

básica, em 2011, 74% tinham curso superior. Destes 265.813 não tinham 

habilitação específica de licenciatura. Somados, os professores atuantes 

na educação básica, sem o diploma de licenciado, somavam 795.842, em 

torno de 39% do total, mostrando ainda o alto grau de improviso com 

que convivemos no Brasil no tocante ao preenchimento dos quadros 

docentes nos diversos níveis da educação básica. O improviso torna-se 

ainda maior quando constatamos que muitos licenciados atuam em 

área diversa da sua formação específica. 

Como as carências são muito maiores em áreas particulares como a 

Física (em Física só 19% dos professores atuantes têm formação 

específica nesta área), a Química, a Sociologia, a Filosofia e as Artes, 

estas áreas devem ser priorizadas num primeiro momento. Pelo fato da 

carência nas demais disciplinas está fortemente associada à falta de 

atratividade da profissão, e não tanto à falta de licenciados, a ênfase 

deve recair sobre programas na frente qualitativa e, sobretudo, em 

iniciativas de valorização do professorado. 

A estratégia para a frente quantitativa seria lançar editais específicos 

para induzir as IES a aderirem e contribuírem para o alcance das metas 

nos prazos estabelecidos. A seleção das IES participantes deve ser por 

adesão, segundo conceito de avaliação institucional e de cada curso (só 
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poderão participar IES que tenham, pelo menos, conceito 4 na valiação 

da instituição e do curso). 

 

PROGRAMA D 

AUMENTO DO NÚMERO DE ALUNOS NOS CURSOS DE 

LICENCIATURA 

No quadro da criação dos Institutos de Formação de Professores, 

deve ser estabelecido um plano emergencial para aumento do número 

de alunos nas licenciaturas em que há mais carência de professores. 

Este plano deve ter como público-alvo os alunos do ensino médio, 

procurando sensibilizá-los para estas licenciaturas, por meio de 

iniciativas diversas de contato com as universidades e com professores 

de referência nestas áreas. 

O MEC deve estabelecer um contrato com as universidades, por meio 

de um financiamento específico, com metas claras e quantitativas a 

atingir no prazo de cinco anos.  

 

PROGRAMA E 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DE PROFESSORES EM EXERCÍCIO 

Uma das realidades mais problemáticas é a existência no Brasil de 

muitos professores que, como acima destacado, não possuem as 

habilitações necessárias para a docência. Nos últimos anos, várias 

iniciativas têm sido tomadas para superar estas deficiências, 

nomeadamente a Universidade Aberta do Brasil e o PARFOR (Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica). 
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Estes programas merecem ser continuados, procurando atender às 

necessidades da formação de professores já em exercício. Todavia, é 

muito importante que estes programas tenham como referência central 

o fato de não lidarem com estudantes, mas sim com profissionais que já 

têm experiência de sala de aula. 

Assim, estes programas devem basear-se mais em metodologias de 

“formação continuada” do que numa “formação inicial” tradicional. O 

fundamental é construir currículos e práticas formativas que atendam à 

ideia de “formação complementar”, reforçando a qualificação dos 

professores e a sua profissionalidade. 

 

PROGRAMA F 

LICENCIATURA DE PESSOAS QUE POSSUEM BACHARELADOS 

Lançamento de um programa emergencial de licenciatura para 

pessoas com bacharelado, sobretudo nas áreas de Física, Química, 

Sociologia, Filosofia e Artes. Este programa pode ter a duração de dois 

anos: um primeiro ano centrado na formação pedagógica; e um 

segundo ano que dê continuidade à formação pedagógica e que 

permita a realização de um estágio supervisionado.  

É necessário seguir a orientação do Conselho Nacional de Educação e 

prever uma formação total de 1400 horas, sendo que, pelo menos, 400 

horas devem ser dedicadas a estágio supervisionado. 

Por meio de um contrato entre as IES e o MEC será possível 

estabelecer metas e criar as condições para que, no prazo de dois anos, 

a falta de professores comece a ser resolvida de forma sustentada.  
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PROGRAMA G 

LICENCIATURA DE PESSOAS COM CURSOS INCOMPLETOS 

Um dos problemas principais, em todo o mundo, é a existência de um 

grupo significativo de pessoas que, por razões diversas, não concluíram 

os seus cursos de bacharelado. Esta população é muito heterogênea, 

com situações muito diferentes, mas merece uma atenção especial. Por 

um lado, são pessoas que podem ter uma “segunda oportunidade” 

para concluírem a sua formação superior e, assim, se valorizarem do 

ponto de vista acadêmico. Por outro lado, são um potencial importante 

que o Brasil não pode desperdiçar. 

Assim, será aberta, nos Institutos de Formação de Professores, a 

possibilidade de as pessoas que não concluíram os seus cursos poderem 

voltar à universidade para cursarem uma licenciatura. Numa primeira 

fase, esta possibilidade deve ser aberta apenas para pessoas que 

tenham concluído, pelo menos, metade do seu curso superior. 

A criação de um Programa deste tipo, a exemplo do que existe em 

muitos países, exige a fundação, nos Institutos de Formação de 

Professores, de um departamento especializado na análise dos 

percursos experienciais e formativos, que permita um reconhecimento 

e validação da formação adquirida. 

Com base neste reconhecimento e validação são definidas, de forma 

personalizada, as disciplinas que cada formando terá de realizar para 

concluir a sua licenciatura. Um programa deste tipo é muito exigente do 

ponto de vista do acompanhamento e enquadramento dos “novos 
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estudantes”, mas constitui uma medida importante para requalificar 

pessoas que, por uma ou por outra razão, não puderam concluir os seus 

cursos. 

 

PROGRAMA H 

OBTENÇÃO DE UMA SEGUNDA LICENCIATURA 

Tendo em conta a falta de professores para certas disciplinas e 

também o fato de muitos professores lecionarem disciplinas para as 

quais não têm formação específica, é importante lançar um programa 

para a obtenção de uma segunda licenciatura. 

Tipicamente, de acordo com as orientações do Conselho Nacional de 

Educação, estes cursos poderão ter entre 800 horas e 1400 horas, 

incluindo, pelo menos, 400 horas de estágio supervisionado. 

Por intermédio deste programa, será possível, por meio de 

formações com a duração de um ou dois anos, qualificar os professores 

para as disciplinas que já lecionam ou redirecionar as suas carreiras para 

disciplinas nas quais há maior carência de professores. 

 

Metas e programas na frente sistêmica 

Na frente sistêmica, é necessário definir, urgentemente, com os 

entes federados um regime de corresponsabilização pela valorização da 

escola e da carreira docente, com vistas ao fortalecimento das 

licenciaturas e da melhoria da formação dos professores para a 

educação básica.  
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Nada será substancialmente alterado se não houver uma forte 

dinâmica política e uma grande mobilização nacional em torno de um 

Plano de Desenvolvimento da Formação de Professores. 

É muito importante a participação de diferentes atores políticos, 

sociais, acadêmicos e associativos (reitores, associações científicas e 

pedagógicas, entidades ligadas à educação, sindicatos, parlamentares, 

secretários da educação dos diferentes níveis de governo, etc.). As 

articulações entre o Ministério da Educação (MEC), o Conselho Nacional 

de Educação (CNE) e as Universidades (por meio do compromisso dos 

Reitores) são muito importantes, mas os acordos devem estabelecer-se 

num amplo plano nacional. O Plano de Desenvolvimento da Formação 

de Professores só terá possibilidades de êxito se for objeto de uma 

participação alargada e de uma corresponsabilização dos vários atores 

com intervenção no campo da Educação. 

 

As possibilidades de ação na frente política, que têm surgido com 

mais frequência nos debates promovidos com vista à elaboração desta 

proposta de Plano de Desenvolvimento da Formação de Professores 

consideram que: 

 (1) O MEC deve dirigir a negociação e a coordenação do Plano de 

Desenvolvimento da Formação de Professores. Sem um forte 

compromisso político e uma coordenação central, a formação de 

professores continuará a ter o caráter fragmentário e dispersivo que a 

tem caracterizado. 

(2) O CNE é fundamental para dar legitimidade acadêmica à proposta, 

permitindo as mudanças necessárias, entre elas: 
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- A definição de diretrizes nacionais de formação, com a criação de 

diretrizes específicas para as licenciaturas. 

- A flexibilização do tempo e dos percursos para formação. 

- A formulação de regras que permitam a criação de vias mais flexíveis 

para a busca do êxito acadêmico e uma melhor e mais ágil 

convalidação da aprendizagem prévia e da experiência profissional. 

(3) As IES, cuja participação deve ser por adesão, mas considerando 

sempre um conceito mínimo de 4 na avaliação da instituição e dos 

cursos de licenciatura. As propostas poderão ser licitadas, tendo sido 

antes definido um conjunto de requisitos básicos para a aceitação da 

proposta: estrutura curricular básica; qualificação do corpo docente; 

condições de oferta, capacidade institucional para levar a cabo o 

projeto no tempo proposto, entre outros. As propostas a serem 

submetidas pelas IES devem necessariamente atender aos requisitos 

definidos em edital, devendo os requisitos acadêmicos estarem 

devidamente respaldados pelo CNE e pela avaliação institucional. 

 

O sucesso deste Plano de Desenvolvimento da Formação de 

Professores depende de uma mobilização nacional e, em particular, de 

um entendimento e de um forte compromisso entre o MEC, o CNE e as 

Universidades. 

 

* 

 

*                     * 
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Este documento conclui da mesma forma que começa, recordando 

que a formação de professores é um elo, e apenas um, de um sistema 

complexo de ações e intervenções.  

Assim, parece fundamental que o MEC lidere a assinatura de Pacto de 

corresponsabilização pela educação básica, que tenha dois grandes 

marcos: 

(a)  a valorização do professor, da sua carreira, dos seus salários e do 

seu prestígio;  

(b)  a melhoria dos espaços escolares (para que se tornem seguros, 

limpos, confortáveis, bem equipados, com manutenção 

permanente e propícios à aprendizagem e ao convívio humano). 

Este Pacto poder-se-ia materializar por meio de um programa de 

fomento, por adesão, que tenha, como contrapartida dos estados e 

municípios, políticas para melhorar a atratividade das escolas e a 

valorização dos professores. 

No âmbito deste Pacto, devem ser desenvolvidas iniciativas para a 

aprovação, pelo Congresso Nacional, de Diretrizes Nacionais de Carreira 

para os professores da educação básica, com consequente implantação 

de um sistema de formação, de progressão,  de valorização profissional 

e de capacitação permanente, medidas fundamentais para a melhoria 

da atratividade da carreira e para a diminuição da evasão profissional. 

Simultaneamente, é necessário gestionar para garantir o 

cumprimento da lei do Piso Salarial Nacional, com o pagamento do piso 

para os professores em todos os estados e municípios e o respeito ao 

tempo previsto para a preparação de aulas e para complementação de 

estudos. 
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É esta visão sistêmica que permitirá o sucesso do Plano de 

Desenvolvimento da Formação de Professores, não esquecendo nunca 

as duas ideias estruturantes que o organizam:  

- A criação dos Institutos de Formação de Professores, dentro das 

universidades, mas como “espaço misto”, que vai para além delas, 

ligando-as às redes estaduais e municipais e às escolas públicas. 

- A criação de uma entidade central, sob tutela do Governo brasileiro, 

que coordene e articule o conjunto das ações e programas que estão 

previstos na presente proposta. 

Como viabilizar esta proposta? Para além de um amplo debate e 

compromisso de todos os atores com intervenção no campo da 

formação de professores, será necessário um grande programa federal, 

PDFP, que crie os incentivos e as condições necessárias para a sua 

concretização. 

Este programa deve fixar os grandes princípios programáticos e 

configurações institucionais, tal como se encontram explanados neste 

documento, deixando uma larga margem de liberdade às universidades 

e aos entes federados para encontrarem as soluções que melhor se 

adequem a cada contexto. 

Ele deve ser construído por adesão, criando assim um forte 

compromisso das instituições e das pessoas que nele participarem, 

abrindo uma fase nova na formação de professores no Brasil. 


