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Sobre o Instituto Península

O Instituto Península é uma organização social que tem como foco a 
melhoria da qualidade da educação brasileira. A atuação do instituto, 
fundado pela família Abilio Diniz em 2010, é pautada na crença de que os 
principais agentes de transformação da educação são os professores.

Uma educação de qualidade para todos os alunos requer professores 
bem formados e capacitados em múltiplas dimensões - cognitiva, 
social, emocional e relacional, além de respeito aos diferentes contextos 
nos quais eles estão inseridos. Com esse desenvolvimento integral, os 
educadores têm mais chances de fazer aflorar todo o potencial, próprio 
e de seus alunos, resultando em melhores escolhas, que os tornarão 
profissionais mais habilitados e indivíduos mais plenos. 

Para concretizar suas ações, o Instituto Península acredita que é 
importante somar o melhor das teorias existentes sobre o professor à 
prática do dia a dia. 

No nível sistêmico, o Instituto faz parte do Movimento Profissão Docente 
e da iniciativa Educação Já, em parceria com organizações do terceiro 
setor também comprometidas com a melhoria da qualidade da educação 
pública brasileira. 

Além disso, o Instituto Península é mantenedor de iniciativas  conectadas 
ao propósito de transformar vidas por meio da educação, do esporte e 
do desenvolvimento integral. Também desenvolve projetos que auxiliam a 
formação qualificada do professor. 



Núcleo de estudos e pesquisas

Iniciado em 2018, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Professores tem o objetivo 
de consolidar e desenvolver conhecimentos sobre a docência, considerando a 
importância da profissão para a garantia da aprendizagem de todos os alunos 
brasileiros. Somos um núcleo de pesquisa “mão na massa” que privilegia as 
análises de campo sobre os professores, propondo caminhos que façam sentido 
tanto para eles quanto para o contexto no qual se inserem as escolas.

 
Sobre este documento

Este documento tem como objetivo inspirar a discussão e a reflexão de 
instituições de formação de professores no Brasil. O currículo de referência 
apresentado neste trabalho é um ponto de vista, entre muitos possíveis, sobre 
como formar professores para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental. 
A proposta está pautada em evidências e nas novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Formação Inicial de Professores.
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I. INTRODUÇÃO 

Há muitas décadas a qualidade da educação está em pauta. Em 2000 a 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) começa a 
aplicar o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – Pisa - (Programme 
for International Student Assessment - sigla em inglês). Essa avaliação em larga 
escala se tornou referência mundial e, atualmente, compara o resultado de 79 
países. O Pisa busca produzir indicadores que subsidiem escolhas políticas para 
educação visando a melhor gestão da educação básica. Os dados de desempenho 
na avaliação de 2018 posicionou o Brasil no 57ª lugar em leitura, na 70ª posição em 
matemática e na 64º posição em ciências, mostrando-se com um dos 20 piores 
países em desempenho nas provas.

O exame fez com que países de alto rendimento se destacassem: Finlândia, 
Japão, Singapura, China e estão mostrando ao mundo suas lições. Vários países 
repensaram sua educação básica e começaram por mudanças nos seus currículos 
e consequentemente na formação de professores para implementação dos novos 
currículos.

No Brasil, desde a década de 1980 discute-se reforma curricular. Em 1997, lançou 
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que eram referências curriculares 
para que estados e municípios construíssem seus currículos com espaço para 
suas regionalidades, eles foram precedidos pelos Guias Curriculares Nacionais 
elaborados após a LDB 5.692/71.

A definição de um currículo mínimo obrigatório é uma condição essencial, mas não 
suficiente para a melhoria da qualidade da educação de um país. O currículo deixa 
claro para professores, escolas, sistemas de ensino, pais e sociedade o que esperar 
em cada ano escolar e poder acompanhar: o que deve aprender cada criança ou 
jovem na escola, o resultado de cada escola, da cidade, do estado, do país.                       
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 A construção de uma política mais estruturante foi se desenhando na última década 
e em 2017, 20 anos após os PCN, o Brasil estabelece as aprendizagens essenciais 
ao longo da escolaridade básica, por etapa, ano e componente curricular na Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC, como prevista na Constituição Federal de 1988, 
na LDB de 1996, no PNE de 2014.  A BNCC visa à formação integral do aluno e para 
isso as competências específicas são consubstanciadas pelas dez competências 
gerais no sentido de garantir o pleno exercício da cidadania e inserção no mundo 
do trabalho. 

A BNCC deverá ser daqui em diante uma referência para a formação inicial e 
continuada dos professores como já prevista na Resolução CNE/CP 02/2017, que 
a instituiu. 

Art. 17. Na perspectiva de valorização do professor e da sua formação 
inicial e continuada, as normas, os currículos dos cursos e programas 
a eles destinados devem adequar-se à BNCC, nos termos do §8º do 
Art. 61 da LDB, devendo ser implementados no prazo de dois anos, 
contados da publicação da BNCC, de acordo com Art. 11 da Lei nº 
13.415/2017 (BRASIL.CNE/CP 02/ 2017).

Para além do currículo, os países têm concluído que o que diferencia os resultados 
de alto desempenho dos de baixo desempenho nas avaliações de larga escala é o 
professor. Estudos mostram o quanto a qualidade da educação é impactada pela 
qualidade do professor.

A qualidade do corpo docente é um fator de primeiro plano, quando 
um país, qualquer que seja, aspira a excelência de seu sistema 
educacional. Os professores constituem o centro do sistema escolar, 
e as pesquisas mais diversas confirmaram quanto a qualidade dos 
professores conta na aquisição dos alunos. É por isso que os poderes 
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públicos levam tão a sério a melhoria da qualidade dos professores, 
para assegurar que todos os alunos se beneficiem de um bom ensino. 
(OCDE, 2004, p. 1)

McKinsey levou a público em 2008 um estudo que examinou o sistema educacional 
de 17 países: os dez com melhor desempenho nas provas do PISA, mais sete países 
cujos resultados indicavam uma forte tendência à melhoria no mesmo teste. O 
relatório do estudo se inicia afirmando que “a qualidade de um sistema educacional 
não pode ser maior do que a qualidade de seus professores”, porque “a qualidade 
dos professores é a alavanca mais importante para melhorar os resultados dos 
alunos”. (McKINSEY, 2008, p. 11).

O Brasil já entendeu que para implementar a BNCC e fazer a diferença nos 
resultados da educação precisará olhar atentamente ao seu principal personagem: 
o professor e parece que chegou a hora de discutir seriamente a formação de 
professores.

Neste artigo trataremos da formação de professores no Brasil e em alguns países 
de referência, traremos um breve histórico da regulação da formação inicial no 
Brasil até o cenário atual, faremos alguns apontamentos teórico-metodológicos 
segundo experiências internacionais, elaboraremos uma análise dos currículos de 
formação de professores em universidades pública e privada no Brasil, com um 
foco na formação de professores dos anos iniciais do ensino fundamental com 
vistas a apontar uma possibilidade de currículo nos dias atuais.
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II. CONTEXTO DA FORMAÇÃO INICIAL NO 
BRASIL

Em dezembro de 1996, a mais recente Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB 9.394/96) foi promulgada e desde então recebeu inúmeras alterações. Nos 
anos seguintes (de 1997 a 1999) as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação 
básica foram definidas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE - e em 1999 o 
Conselho publica a Resolução CNE/CP 1/99 que dispõe sobre os Institutos Superiores 
de Educação (ISE) regulamentando os artigos 62 e 63 da LDB/96 que tratam dos 
profissionais da educação.

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão:           

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, 
inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes 
para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino 
fundamental;

II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas 
de educação superior que queiram se dedicar à educação básica;

III - programas de educação continuada para os profissionais de 
educação dos diversos níveis. (BRASIL, LDB 9.394/96)

Ainda em 1999 o Governo Federal dispõe no Decreto 3.276/1999 a formação em nível 
superior para professores da educação básica, principalmente os professores de 
educação infantil e anos iniciais que historicamente eram formados pelas Escolas 
Normais ou pelo Magistério de segundo grau.
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No Art. 3º. esse profissional deveria ter formação exclusivamente no curso Normal 
Superior (redação de 1999) entretanto, o artigo foi alterado no ano seguinte: 

 § 2º. A formação em nível superior de professores para a atuação 
multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e nos 
anos iniciais do ensino fundamental, far-se-á, preferencialmente, 
em cursos normais superiores. (BRASIL. Decreto Nº 3.554, 7/8/2000 
– grifos nossos).

Isso enfraqueceu a implantação dos ISE e o curso de Normal Superior. A formação 
de professores para atuação na educação básica ficou a cargo das universidades em 
cursos de Licenciaturas e de Pedagogia.

Os ISE tinham como missão unir a formação inicial e continuada nos vários níveis. 
Eles deveriam ser a unidade, na instituição de ensino superior (IES), que teria a 
responsabilidade da formação de futuros professores das diversas áreas e etapas 
da educação básica e não em unidades isoladas como nas universidades. Ofertariam 
também formação pedagógica, pós-graduação e educação continuada.

Neles haveria os cursos de normal superior para professores que atuariam na 
educação infantil ou nos anos iniciais em 3.200 horas cada habilitação, assim 
separadas, e as licenciaturas para anos finais teriam a mesma carga-horária sendo 
800 horas de prática durante toda a oferta do curso. Essas horas precisariam ter 
planos próprios, monitoramento e supervisão por parte do ISE (BRASIL, Resolução 
CP N.º 1/1999).

O Decreto 3.276/1999 no Art. 4º. Previu que as horas de prática fossem realizadas nas 
escolas dos sistemas de ensino:
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§ 2º. Qualquer que seja a vinculação institucional, os cursos de 
formação de professores para a educação básica deverão assegurar 
estreita articulação com os sistemas de ensino, essencial para a 
associação teoria-prática no processo de formação (grifos nossos).

Essa regulação previu que os ISE seriam o lócus adequado para formação de 
professores e colocou ênfase na parte prática na formação. Alguns países seguem 
esse modelo (Teachers College - uma unidade exclusiva para formação de professores 
na universidade).

O mesmo decreto solicita ao CNE diretrizes nacionais para formação de professores 
no seu artigo 5º: 

§ 1º As diretrizes curriculares nacionais observarão, além do 
disposto nos artigos anteriores, as seguintes competências a serem 
desenvolvidas pelos professores que atuarão na educação básica:

I - comprometimento com os valores estéticos, políticos e éticos 
inspiradores da sociedade democrática;

II - compreensão do papel social da escola;

III - domínio dos conteúdos a serem socializados, de seus significados 
em diferentes contextos e de sua articulação interdisciplinar;

IV - domínio do conhecimento pedagógico, incluindo as novas 
linguagens e tecnologias, considerando os âmbitos do ensino e da 
gestão, de forma a promover a efetiva aprendizagem dos alunos;
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V - conhecimento de processos de investigação que possibilitem o 
aperfeiçoamento da prática pedagógica;

VI - gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. 

Podemos observar que o Decreto já mencionava desenvolvimento de competências 
necessárias à docência, o conhecimento pedagógico do conteúdo, a pesquisa 
baseada na prática para o aperfeiçoamento do processo pedagógico, além do 
comprometimento com o autodesenvolvimento profissional. O CNE atendendo à 
demanda do Decreto, elabora as diretrizes curriculares nacionais - DCN - que foram 
homologadas em 2002 (Resolução CNE-CP 01/2002).

Nessas DCN ressalta-se “a competência como concepção nuclear na orientação do 
curso” (Art.3º item I.), reforça o desenvolvimento de competências profissionais, entre 
elas: conhecimento sobre a criança, o adolescente, o jovem e o adulto, a educação 
especial e a indígena.

Entretanto, dispôs sobre a articulação possível entre institutos, departamentos e 
cursos de áreas específicas nas instituições formadoras permitindo a fragmentação 
da formação de professores em várias unidades nas universidades e nos centros 
universitários. Previu, ainda, a necessidade da formação dos formadores da IES e a 
interação com a educação básica.

Para as faculdades sem autonomia universitária previu a criação de Institutos 
Superiores de Educação que congreguem “os cursos de formação de professores 
que ofereçam licenciaturas em curso Normal Superior para docência multidisciplinar 
na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental ou licenciaturas para 
docência nas etapas subsequentes da educação básica” (Art. 7º item VIII).

Em seguida, o CNE definiu a carga-horária para as Licenciaturas (Resolução CNE-
CP 02/2002) e diminui para 2.800 horas mínimas para integralização do curso, 
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divididas em:

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 
vivenciadas ao longo do curso;

II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a 
partir do início da segunda metade do curso;

III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos 
curriculares de natureza científico cultural;

IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-
científico-culturais. (Art. 1º)

A maior parte dos cursos de Licenciatura passou a ter essa carga-horária mínima e 
outros pontos da Resolução não foram atendidos plenamente pelas IES.

A partir dos anos de 2002 a Câmara de Educação Superior do CNE se ocupou em 
definir uma DCN para cada curso de graduação e em 2006 definiu as DCN da Pedagogia 
(Resolução CNE-CP 01/2006). Nela, definitivamente, dispõe que a licenciatura para 
formação de professores de educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental 
é a Pedagogia, não mais Normal Superior e une a formação do professor da educação 
infantil,  dos anos iniciais e  a gestão escolar.

Nesse ínterim houve a mudança política no governo federal acompanhada de 
mudanças no direcionamento, justificativa e proposições na educação, mais 
alinhadas ao momento político. Isso se reflete na regulamentação da educação, 
assim como na formação de professores.
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A Resolução CNE-CP 01/2006 traz para a Pedagogia, além docência na educação 
infantil e anos iniciais, a atuação “nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, 
e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como 
em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos” (Art. 2º), e 
no Parágrafo único: “as atividades docentes também compreendem participação 
na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino”. Atribui ao pedagogo 
muitas atividades docentes e “participação” na gestão de instituições escolares e 
não-escolares.

As DCN estruturam o curso de Pedagogia em três eixos:

I - Núcleo de estudos básicos, com 12 itens que vão do conhecimento do 
desenvolvimento da criança, conhecimentos de didática, planejamento, 
diversidade, gestão democrática, e trabalho didático com conteúdos.

II - Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos voltado às áreas de 
atuação profissional.

III - Núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular (participação 
em eventos ou iniciação científica).

Elas definem que o curso de Pedagogia voltaria a ter 3.200 horas assim divididas:

I - 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência 
a aulas, realização de seminários, participação na realização de 
pesquisas, consultas a bibliotecas e centros de documentação, 
visitas a instituições educacionais e culturais, atividades práticas de 
diferente natureza, participação em grupos cooperativos de estudos; 

II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente 
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em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, 
conforme o projeto pedagógico da instituição;

III - 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em 
áreas específicas de interesse dos alunos, por meio, da iniciação 
científica, da extensão e da monitoria. (BRASIL, CNE-CP 01/2006, Art. 
7º)

Há, ainda, a extinção das habilitações da Pedagogia (eram algumas dezenas) e 
a possibilidade de transformar os cursos Normal Superior em Pedagogia. O que 
aconteceu com a maioria dos cursos, quase extinguindo os ISE. 

Algumas IES continuaram a oferecer licenciaturas com as 2.800 horas das DCN de 
2002. Em 2015, treze anos depois das DCN de formação de professores, o CNE publica 
novas diretrizes. 

A Resolução CNE-CP 02/2015, quase uma reedição da DCN de 2006,  é ainda mais 
abrangente com a formação de professores, tornando-se difícil sua implantação. 
Ela não diferencia a formação dos anos iniciais da educação infantil, nem define 
especificidades para a Pedagogia, congrega a formação pedagógica (licenciatura 
para não licenciados) e a segunda licenciatura, que estavam em Resoluções distintas, 
assim como, traz a formação continuada para a mesma regulação.

Com essa abrangência, vários problemas são encontrados. O Art. 2º afirma que as 
DCN abrangerão todas as modalidades de educação (Educação de Jovens e Adultos, 
Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, 
Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação Escolar Quilombola) e 
não dá conta de abordá-las ao longo da Resolução.
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No texto, ainda, entende-se que pela licenciatura pode-se exercer a gestão escolar, 
contrariando o previsto no Art. 64 da LDB que prevê “a formação de profissionais 
de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação 
educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia 
ou em nível de pós-graduação”. Não distingue formação inicial de continuada quanto 
à essa função:

O(A) egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir um 
repertório de informações e habilidades composto pela pluralidade 
de conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto 
pedagógico e do percurso formativo vivenciado cuja consolidação 
virá do seu exercício profissional, fundamentado em princípios de 
interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência 
e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética, de modo 
a lhe permitir: 

III - a atuação profissional no ensino, na gestão de processos 
educativos e na organização e gestão de instituições de educação 
básica. (BRASIL. Resolução 2/2015, Art. 7º) (grifos nossos)

Aqui temos alguns pontos para chamar atenção: é possível desenhar um curso baseado 
nesse perfil de egresso? Parece-nos um tanto abstrato e de difícil concretização 
numa matriz de competências. Além disso, traz no mesmo bojo a formação inicial e 
continuada como se definissem juntas o perfil do egresso da licenciatura. Traz como 
função da IES a formação continuada e a trata como parte da função da universidade, 
desconsiderando que essa é uma função dos sistemas de ensino, que podem ou não 
se associar a uma IES para o desenvolvimento da formação continuada em serviço.

§ 2º As instituições de ensino superior devem conceber a formação 
inicial e continuada dos profissionais do magistério da educação 
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básica na perspectiva do atendimento às políticas públicas de 
educação, às Diretrizes Curriculares Nacionais, ao padrão de qualidade 
e ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 
manifestando organicidade entre o seu Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e seu 
Projeto Pedagógico de Curso (PPC) como expressão de uma política 
articulada à educação básica, suas políticas e diretrizes. ((BRASIL. 
Resolução 2/2015, Art.1º § 2º) 

A Resolução 2/2015, seguindo o padrão das DCN de 2006, divide o curso em três 
núcleos:  

I.  Núcleo de Formação Geral: das áreas específicas e interdisciplinares, e 
do campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e das diversas 
realidades educacionais.

II.  Núcleo de Aprofundamento e Diversificação: conteúdos específicos e 
pedagógicos, priorizados pelo projeto pedagógico das instituições, em sintonia 
com os sistemas de ensino e atendida às demandas sociais.

III.  Núcleo de Estudos integradores para enriquecimento curricular: participação 
em: seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, 
iniciação à docência, residência docente, monitoria e extensão.

Traz novamente a carga-horária em 3.200 horas, em quatro anos, assim distribuída:

I. 400 horas de prática como componente curricular.

II. 400 horas dedicadas ao estágio supervisionado. 
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III.  2.200 horas dedicadas às atividades formativas estruturadas pelos núcleos I e II 
acima dispostos.

V. 200 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 
específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo III.

Por abranger outras resoluções sobre formação de professores, a Resolução 
2/2015 revoga seis resoluções anteriores, inclusive a do ISE, as DCN anteriores, a da 
Formação Pedagógica e a da Segunda licenciatura.

Todavia, mais uma vez as IES não atenderam ao que estava disposto nas DCN de 
2015. Em 2017 o Conselho Nacional de Educação recebeu diversas solicitações, por 
intermédio de documento conjunto da Secretaria de Educação Superior (SESu) e 
da Secretaria de Educação Básica (SEB), do Ministério da Educação, assim como 
de diversas associações de ensino superior contendo ponderações e proposta 
de alteração do prazo de implementação, e ela foi adiada por um ano. Em 2018 o 
Ministério da Educação solicita ao CNE novo adiamento, o que ocorre.

As principais justificativas para tantos adiamentos é que a Resolução como está 
elaborada não é de fácil compreensão e, portanto, de difícil implementação. Além 
disso, o fio condutor de uma diretriz de formação deve ser o currículo da educação 
básica e ele só foi definido em 2017, portanto não contempla as orientações da base 
nacional comum curricular (BNCC). Assim, à luz da BNCC e de novos estudos sobre 
formação de professores, o Ministério da Educação decide propor uma Base Nacional 
de Formação de Professores em 2018 e a encaminha ao CNE.
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III. ESTUDOS INTERNACIONAIS E A BASE 
NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Em 2018, após a aprovação da BNCC do ensino médio pelo Conselho Nacional de 
Educação, o Ministério da Educação – MEC - enviou a proposta de uma base de 
formação de professores1 - BNC de Formação.

No bojo de uma base nacional para educação básica com competências e 
habilidades específicas por etapa e componente, com as competências gerais para 
uma educação integral, a base de formação não poderia ser diferente da principal 
política de educação básica do país e seguiu a mesma linha. A BNC-Formação trouxe 
as competências gerais e as competências profissionais que todo professor deve 
desenvolver desde a formação inicial até o final do percurso da carreira docente.

Por que BNC e não BNCC?

A BNC não pretende ser curricular. Ela se propõe a trazer as competências essenciais 
do profissional da educação básica que precisam ser desenvolvidas durante todo 
o percurso de formação do professor. A partir das competências profissionais 
estabelecidas no documento, cada instituição de formação poderá desenvolver seu 
currículo, permitindo a autonomia nas escolhas de matriz curricular.

Com estudos de referenciais docentes em diversos países (Austrália, Portugal, Chile, 
EUA, Comunidade Europeia, Canadá, Finlândia, entre outros) além dos referenciais 
teóricos que subsidiaram as reformas curriculares e a construção de documentos 
oficiais (referenciais, marcos, bases) nesses países, foram consultadas pesquisas 
sobre formação de professores no Brasil, sua regulação, feitas entrevistas com 

1  BNC-Formação. Disponível em :  https://onedrive.live.com/?cid=088C72770D77A5A7&id=88C72770D77A-
5A7%2135211&parId=88C72770D77A5A7%2135558&o=OneUp
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diversos especialistas que trabalham ou regulam formação inicial ou continuada. 
Com isso deu-se um passo à frente na apropriação e na consolidação do que se 
entende ser um bom professor. Esse foi um consenso que outros países chegaram 
para elaborarem seus referenciais de formação docente.

Os referenciais internacionais, de maneira geral são descritivos da própria ação 
docente, ou seja, o que os professores devem saber e serem capazes de fazer. Com 
isso, significados e valores relacionados ao ensino e à aprendizagem, expectativas 
morais e técnicas, estão presente nos documentos. O que se observa é que os 
referenciais docentes são compostos por diretrizes que articulam aprendizagem, 
conteúdo e ensino, resultando em três dimensões principais: 

1)  conhecimento sobre como alunos aprendem em diferentes contextos 
educacionais e socioculturais; 

2)  saberes específicos das áreas do conhecimento e dos objetivos de aprendizagem, 
o que comumente está relacionado ao currículo vigente; 

3)  conhecimento pedagógico do conteúdo e das estratégias de ensino que devem 
ser empregadas para o ensino do conteúdo. (BRASIL, BNC-Formação, 2018)

Os documentos analisados são diretrizes gerais e comuns a todos os professores 
dos sistemas educacionais. Alguns deles tratam apenas da formação inicial de 
professores e outros tratam de ingresso, carreira, formação continuada e evolução 
funcional.

A BNC-Formação propõe que a carreira docente seja vista de forma sistêmica com 
formação inicial, avaliação de saída da licenciatura, ingresso na carreira, estágio 
probatório, formação continuada e desempenho aliados à evolução na carreira e por 
uma política única e não fragmentada nos diversos órgãos federais.
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Lee Shulman, uma das referências da BNC, analisa em seu artigo,  “a competência 
do professor” definida historicamente pela política pública americana e que traz a 
dicotomia entre conteúdo e metodologia ocorrida nos séculos XIX e XX. No século XIX 
a ênfase estava no conteúdo a ser ensinado (o quê) e no século XX o que sobressai 
é a metodologia de ensino (o como). Ele mostra que nem sempre foi assim. Nas 
universidades medievais que não havia quaisquer distinções entre conteúdo e 
pedagogia e onde a capacidade de ensinar um tema era considerada uma grande 
demonstração de domínio de um conteúdo, essas duas partes não se separavam. 

 Fonte: BNC-Formação (2018)
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Na tentativa de colocar ambas dimensões num mesmo patamar de importância 
descreve:

Os professores não devem apenas ser capazes de definir para os 
alunos as verdades aceitas em uma área de conhecimento. Eles 
também devem ser capazes de explicar por que uma determinada 
proposição é justificada, por que vale a pena conhecer e como ela 
se relaciona com outras proposições, tanto dentro quanto fora da 
disciplina, tanto na teoria quanto na prática. (SHULMAN, 1986, p.9 - 
tradução nossa).

Shulman propõe três categorias de conhecimento que o professor deve possuir: 

    Conhecimento do conteúdo: isto se refere à quantidade e organização do que 
vai além dos simples fatos e conceitos de uma área, mas como ela é estruturada. 
O professor precisa entender não só o que é o conteúdo, mas também porquê 
ele é daquela maneira. 

    Conhecimento pedagógico do conteúdo: o conhecimento do conteúdo para o 
ensino, o que envolve o entendimento de quais tópicos tornam um assunto difícil 
de compreender, as concepções que estudantes de diferentes idades possuem 
e como os diferentes contextos podem influenciar no aprendizado. 

    Conhecimento curricular: que o professor esteja familiarizado com o currículo, 
a gama de programas concebidos para o ensino de determinadas disciplinas, a 
variedade de materiais instrucionais disponíveis e o conjunto de características 
que servem como indicações. 

Shulman tem como o mais influente de todos, o conhecimento pedagógico do 
conteúdo.  
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Ball, Thames e Phelps apontam que houve grande interesse nas ideias de Shulman 
quando foram publicadas. A grande inovação é que ele propôs uma interlocução entre 
conteúdo e pedagogia (metodologia), assegurando que ambos estão intrinsecamente 
conectados. Entretanto, após décadas, não houve um desenvolvimento tão grande 
em implementar tais conceitos. Os autores apontam que isso aconteceu por dois 
motivos:  

Primeiro, os pesquisadores não conseguiram estabelecer definições 
precisas ou acordadas. (...) Segundo, enquanto o trabalho de Shulman 
e seus colegas foi desenvolvido a partir da observação extensiva 
do ensino em sala de aula, a pesquisa subsequente toma domínios 
específicos de conhecimento - como conhecimento pedagógico 
de conteúdo - como dados ou usa apenas argumentos lógicos para 
substanciar afirmações sobre a existência e o papel desses domínios. 
(BALL, THAMES, PHELPS, 2008, p.3).

 A proposta do estudo de Ball, Thames e Phelps (2008) é usar os conceitos de Shulman 
para analisar o conhecimento pedagógico para o ensino de matemática. 

Eles olharam para o trabalho do professor e como ele precisaria conhecer o conteúdo. 
Para eles, definir o que é o conhecimento pedagógico dessa disciplina é importante 
porque: “aborda dois problemas importantes; fornece uma base para estabelecer 
prioridades para o que os professores aprendem e aumenta a probabilidade de que 
os professores possam usar o que aprenderam quando ensinam”. (BALL, THAMES, 
PHELPS, 2008, p.5).

Os autores aplicam os tipos de conhecimento de Shulman no desenvolvimento 
dos conhecimentos matemáticos. O primeiro deles é o “conhecimento comum do 
conteúdo” (common content knowledge - CCK), que trata do conhecimento básico, 
aquilo que qualquer adulto conseguiria responder. Com esse domínio, os professores 
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conseguem perceber quando uma resposta está errada, por exemplo.  

Entretanto, CCK sozinho não é suficiente para ensinar. Os professores precisam não 
apenas entender que uma resposta está incorreta, mas qual o raciocínio que levou 
o aluno a errar. E mais, eles precisam ser capazes de analisar erros matemáticos 
rapidamente e com eficiência. “Análises como essas são características que 
distinguem o trabalho dos professores e exigem um tipo de raciocínio matemático 
que a maioria dos adultos não precisa fazer regularmente” (BALL, THAMES, 
PHELPS, 2008, p. 7) 

Outra área de conhecimento que é tida pelos autores como importante é a do 
“conhecimento do conteúdo e dos estudantes” (knowledge of contente and students 
-KCS). KCS deriva da experiência dos professores com diversos estudantes e do 
que sabem sobre como eles aprendem. Assim, é o conhecimento pedagógico que 
combina tanto o conhecimento sobre matemática quanto o conhecimento sobre os 
estudantes.

Além do entendimento sobre o raciocínio dos alunos, os professores precisam 
saber o processo que leva aos resultados matemáticos. Não é apenas saber qual é 
a resposta correta, mas saber mostrar quais os passos que levaram a ela e porque 
ela faz sentido. Um domínio relacionado a isso é o de “conhecimento do conteúdo e 
do ensino” (knowledge of content and teaching - KCT), que combina os saberes sobre 
matemática e sobre como ensinar.  

Os professores precisam sequenciar os conteúdos específicos 
para instrução, decidindo com que exemplo começar e que 
exemplos usar para aprofundar os alunos no conteúdo. Eles 
precisam avaliar as vantagens e desvantagens instrucionais das 
representações usadas para ensinar uma ideia específica. (BALL, 
THAMES, PHELPS, 2008, p. 9). 
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A quarta categoria de conhecimento é o conhecimento especializado do conteúdo 
(specialized content knowledge - SCK), que vai além do conhecimento matemático 
esperado para um adulto.  

As linhas entre esses tipos de conhecimento podem ser sutis e os professores 
podem usá-los em diferentes níveis e momentos. Por exemplo, reconhecer uma 
resposta errada pode se encaixar em “conhecimento comum do conteúdo”, 
enquanto saber dimensionar o erro e porque ele ocorreu pode ser relacionado a 
“conhecimento especializado do conteúdo” ou “conhecimento do conteúdo e dos 
estudantes”. Por fim, decidir como remediar esse erro envolve “conhecimento do 
conteúdo e do ensino”.  

Ao colaborar com a “base de formação docente” dos Estados Unidos no início dos anos 
2000, Linda Darling-Hammond, professora em Stanford, aponta que a insatisfação 
com a educação escolar americana passa também pela insatisfação com a formação 
docente, pois as evidências já apontavam o impacto do professor na aprendizagem 
dos alunos.

Darling-Hammond (2014) ao comparar a docência com outras profissões, afirma que 
em cada uma delas há elementos-chave que definem o que é ser um profissional 
dentro de uma ética associada ao bem-estar do cliente. No caso do profissional 
docente, o bem-estar do cliente é o compromisso com o sucesso dos alunos. Para 
obter esse sucesso, o docente necessita de conhecimentos específicos, diferente de 
outros profissionais que podem testar e falhar.

Com isso, propõe uma estrutura que tem como objetivo uma base comum de 
conteúdos e metodologias na formação de professores. Nela, a autora aponta um 
modelo para preparar professores com conhecimentos, habilidades e compromissos 
que ajudem os alunos a terem sucesso.
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Figura 1 – Modelo para entender o ensino e a aprendizagem. 

Fonte: Darling-Hammond & Bransford (2019) 

A partir de pesquisas e publicações já realizadas, buscou organizar 
as discussões num modelo conceitual que pudesse auxiliar a vasta 
produção de informações em efetivos e relevantes processos de 
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ensino e de aprendizagem. Essas interações entre professores, 
alunos e conteúdo são estruturadas por duas condições importantes 
para a prática: primeiro, o fato de o ensino ser uma profissão com 
certas expectativas morais e técnicas e, segundo o fato de que, 
nos Estados Unidos, a educação deve servir aos propósitos de uma 



27

democracia. Esta última condição significa que a escola assume o 
propósito de permitir que os jovens participem plenamente da vida 
política, cívica e econômica em nossa sociedade. Também significa 
que a educação, incluindo o ensino, tem como objetivo apoiar o 
acesso equitativo ao que a sociedade tem a oferecer. (DARLING-
HAMMOND & BRANSFORD, 2017)

Podemos observar que o modelo conceitual trazido pela autora tem forte relação 
com a demanda da sociedade contemporânea e centraliza a prática como integrador 
dos conhecimentos profissionais da docência.

A BNC, a partir dessas referências teóricas, apresenta três dimensões que fazem 
parte da competência profissional, são elas: conhecimento profissional, prática 
profissional e engajamento profissional. Vale destacar que estas dimensões são 
articuladas e interagem entre si para a compreensão da competência profissional. 

Competência profissional

Conhecimento 
Profissional

Prática 
Profissional

Engajamento 
Profissional

Figura 2 – Competência profissional

   Fonte: BNC-Formação (2018)

Essas dimensões não estão organizadas hierarquicamente pois se interligam e se 
envolvem no processo de ensino, pois, como já anunciado, é preciso conhecer o que 
ensinar (conhecimento), como ensinar e avaliar (prática) e se comprometer com a 
aprendizagem do aluno e de seu próprio. Essas três dimensões só fazem sentido se 
estiverem centradas na prática docente. 
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A prática, central nas formações internacionais, tem sido o grande foco da formação 
de professores. Já foram desenvolvidas metodologias e instrumentos para que 
ocorram de forma acompanhada e sempre na escola. Como veremos mais adiante.

A BNC-Formação para que esteja em acordo com a política e estratégia da BNCC, 
prevê que para além da competência profissional, o professor desenvolva as 
competências gerais (socioemocionais, digitais, culturais, comunicacionais e éticas). 

Figura 2 – Competência profissional

Competências Gerais
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profissional
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sobre os estudantes e como 
eles aprendem
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ambientes de aprendizagem
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aprendizagem dos estudantes 
e disposto a colcoar em prática 
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1.4 Conhecer a estrutura e 
a governança dos sistemas 
educacionais
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   Fonte: BNC-Formação (2018)

A BNC-Formação foi apreciada pelo CNE em 2019 e, após audiência e consulta 
públicas, definiu as novas DCN para formação inicial de professores da educação 
básica e instituiu a base nacional comum para formação de professores, pautada 



29

no documento encaminhado pelo MEC em 2018 (Parecer CNE/CP 22/2019) que foi 
republicado em 10 de fevereiro de 2020 (Resolução CNE/CP 2/2019). As mais novas 
DCN enfatizam a prática, tanto nos estágios quanto nos conteúdos pedagógicos, 
desenvolvida desde o início do curso. Alicerçadas na política da BNCC, as DCN 
trazem o desenvolvimento de competências gerais, visando à educação integral, e as 
competências específicas necessárias à profissão docente. Traz, ainda, o emprego 
das inovações, das linguagens digitais e o compromisso com a igualdade e equidade 
educacionais.

Reafirma a carga-horária de 3.200 horas para a formação inicial de professores, assim 
como na Resolução CNE/CP 2/2015, e as divide em três grupos, assim distribuída: 

Grupo I: 800 horas (oitocentas horas), de base comum dos 
conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos que 
fundamentam a educação, e suas articulações com os sistemas, 
escolas e práticas educacionais, que servem para todas as 
licenciaturas.

Grupo II: 1600 horas (mil e seiscentas horas), de aprendizagem 
dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades 
temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, e do domínio 
pedagógico desses conteúdos, área a qual se habilitará.

Grupo III: 800 horas (oitocentas horas), de prática pedagógica, das 
quais: 400 horas (quatrocentas horas) de estágio, em situação 
real de trabalho em escola, segundo Projeto Pedagógico de Curso 
(PPC) da instituição formadora; 400 horas (quatrocentas horas) 
de práticas nos componentes curriculares dos Grupos I e II, 
distribuídas ao longo do curso, desde seu início, segundo PPC da 
instituição formadora. (Art. 11)
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As 800 horas de prática devem realizadas presencialmente, mesmo na modalidade 
de educação a distância – EAD, além dessa modalidade ter ainda que demonstrar 
viabilidade no desenvolvimento de competências necessárias à docência com os 
recursos empregados no modelo de EAD da instituição.

O curso de formação para professores de anos iniciais e de educação infantil, continua 
sendo a Pedagogia, entretanto, apesar de terem as 800 horas comuns no primeiro 
ano, a trajetória se separa no segundo ano do curso para educação infantil ou para 
anos iniciais. Para formação em gestão educacional, o curso precisa ter 400 horas 
a mais, num total de 3.600 horas ou pode ser oferecida em nível de pós-graduação.

A Resolução, assim como na BNC-Formação, contempla as competências 
gerais e as específicas (competências profissionais), assim como as habilidades 
correspondentes a cada competência que são descritas no anexo da Resolução. 

O projeto pedagógico do curso (PPC) das licenciaturas deve contemplar o portfólio 
como atividade obrigatória. Ele deve estar vinculado às práticas, registrando-as 
para que se visualize o desenvolvimento das habilidades e competências requeridas 
para a docência durante o curso. Além disso, o portifólio deve ter o planejamento, as 
sequencias didáticas e suas aplicações nas salas de aula de estágio.
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IV. CURRÍCULOS DE FORMAÇÃO INICIAL 
PARA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO 
BÁSICA – ANOS INICIAIS

Temos no Brasil 7.2722  cursos de licenciaturas oferecidos por 1.330 instituições de 
ensino superior. Temos mais de 1.600.0003  alunos matriculados em licenciaturas. 
As matrículas em instituições públicas somam 37.6% e nas instituições de ensino 
superior - IES - privadas 62,4%. As licenciaturas representam 20% das matrículas no 
ensino superior e 64,5% delas se concentram em universidades. Dessas matrículas, 
50,2% são na modalidade a distância (EAD), mais de 70% são mulheres. Na rede 
pública 81,4% das matrículas é em licenciatura presencial enquanto 69,2% das 
matrículas na rede privada são na modalidade a distância - EAD. O curso de Pedagogia 
representa 47% dos matriculados em licenciaturas, sendo 747.511 matrículas e tem 
uma taxa de conclusão de 47%, enquanto a licenciatura em Física tem taxa de 
conclusão de 18,5%. De 2017 para 2018 houve um aumento de 37 mil matrículas no 
curso de Pedagogia.

Com esse enorme contingente de estudantes, de instituições formadoras, será 
que conseguimos garantir cursos de qualidade segundo evidências e estudos 
disponibilizados e já conhecidos? Será que a prática, tão valorizada nessas pesquisas 
e tidas como essencial na formação docente, é possível de ser realizada nas 182 mil 
escolas4 de educação básica pelos 1.6000.000 alunos de licenciatura? Talvez seja 
hora de repensar a oferta da formação de professores no Brasil, pois o número de 
escolas e alunos diminui e o de alunos de licenciaturas aumenta...

Como nos mostra os estudos de Gatti (2008, 2009, 2010, 2014, 2015), sobre cursos de 
licenciaturas, a fragmentação dos currículos e da sua tradicional divisão disciplinar 

2  BRASIL. Inep. Censo do ensino superior.2017.
3  BRASIL, Inep. Censo do ensino superior, 2018.
4  BRASIL, Inep, Censo escolar, 2018.
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pouco se relaciona à prática e à realidade escolar. Analisando 71 currículos de 
Pedagogia do país, afirma que há uma proporção média estabelecida entre eles nas 
disciplinas oferecidas. 20% das disciplinas são de didáticas específicas e somente 
7,5% são de disciplinas curriculares da educação básica. Há a predominância 
de aspectos teóricos nos componentes curriculares e muito pouco de práticas 
educacionais. Nos estudos de 2010 os fundamentos da educação ocupavam 26% 
dos currículos, enquanto em 2015 passam a ocupar 37% do currículo. Conhecimentos 
sobre sistemas educacionais ocupava 15,5% em 2010 e em 2015 6,5%, conhecimentos 
relativos à profissão passou de 28,9 para 21,5% nesses dois estudos.

A autora chama a atenção para o estágio supervisionado como o contato mais 
profundo dos estudantes com as redes de ensino, e, portanto, com a prática 
real, entretanto, há dificuldades de estudos aprofundados nesse quesito por 
imprecisões e falta de referência tanto nas matrizes quanto no acompanhamento 
e monitoramento dele.

A autora constata que há “insuficiência formativa” nesses currículos para que 
o estudante possa desempenhar seu trabalho docente no futuro, por serem 
fragmentados, teóricos e não prepararem para o “como” ensinar. “No que concerne 
à formação de professores, é necessária uma verdadeira revolução nas estruturas 
institucionais formativas e nos currículos da formação” (GATTI, 2010, p. 1375). 

Apesar de vários programas governamentais (Pidib, UAB, Residência pedagógica, 
Parfor, etc.) para ampliar a formação de professores no Brasil o que se mostrou foi 
o aumento quantitativo de formandos mas não mudou o qualitativo da formação. 
“A maioria dos programas federais e alguns estaduais têm se voltado mais para 
as quantidades a serem formadas, mas não se toca em qualidade formativa, nas 
estruturas e dinâmicas dessa formação em relação a um perfil profissional claro” 
(GATTI, 2015, p.10). 
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Segundo a autora, a maior expansão vem das instituições privadas e se deu na 
modalidade a distância, sendo que 60% dos formados de 2010 concluíram nessa 
modalidade.

Essa preocupação legítima faz com que pesemos a quantidade de alunos da 
licenciatura, as escolas que podem atender aos estágios para a efetiva atuação 
docente e a qualidade da formação que é oferecida hoje pelas IES. Chegamos a um 
ponto em que não faltará professores, faltará bons professores!  

Vamos aqui, neste trabalho, olhar para a oferta de dois cursos de Pedagogia. 
Analisaremos a matriz curricular de alguns cursos que habilitam para a docência dos 
anos iniciais do ensino fundamental e observar nas matrizes as possibilidades do 
desenvolvimento profissional atualmente desejado.  

As experiências a serem relatadas serão: uma no Chile e outra nos Estados Unidos.  

4.1 CHILE – UNIVERSIDADE DIEGO PORTALES - UDP

O Chile possui um sistema nacional e único de educação, não é um país federativo como 
o Brasil ou os Estados Unidos. A política pública emana do Ministério da Educação 
para a instituições de ensino de modo semelhante. Aqui traremos especificamente 
das políticas para a docência implementadas no país vizinho nas últimas décadas, 
que apesar das mudanças de governo, essas políticas tiveram continuidade. 

Desde a década de 1990 as políticas de valorização e de avaliação docentes 
começaram a ser discutidas, os vários atores da educação sentaram e conseguiram 
chegar em consensos em torno de conceitos, da importância do papel do professor e 
do que seria um bom ensino.

Segundo Louzano e Segatto (2019) nas últimas décadas tiveram vários 
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documentos oficiais que estabeleceram um discurso pedagógico, critérios de 
avaliação e de formação docentes em que tanto a carreira quanto a formação 
inicial foram remodelados. 

No caso da formação inicial, especialmente na licenciatura para educação infantil e 
para os anos iniciais, foram criados padrões para que o professor pudesse conhecer 
melhor os conteúdos que deveria ensinar na sua sala de aula quando formado. Dessa 
forma, houve 

a)  a focalização das áreas centrais (Linguagem, Matemática, Ciências Naturais e 
Ciências Sociais), com um aumento significativo na quantidade do número de 
cursos disciplinares; 

b)  a diminuição dos denominados “cursos de fundamentos” (tais como as áreas de 
filosofia, história ou sociologia da educação, que deixou de ser obrigatório para 
ser opcional); 

c)  aumento das atividades práticas curriculares com maior permanência nos 
centros educacionais; 

d)  a priorização das habilidades de redação acadêmica [...] Esses padrões 
aproximaram as Faculdades de Educação ao currículo escolar (LOUZANO et 
all, 2019).

As Faculdades de Educação, para atenderem às exigências da política pública, 
remodelaram seus currículos e ampliaram a integralidade de seus cursos. Iniciaram 
um sistema de práticas que amplia, aperfeiçoa e integra o que chamaríamos de 
“estágio” com três componentes-chave: rede de práticas (alianças entre centros 
educacionais e instituição formadora para colaboração, cooperação e benefício 
mútuo); desenvolvimento profissional (para licenciandos, orientadores, mentores, o 
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que garante a coerência formativa) e vínculo entre teoria e prática no currículo.

As práticas precisaram da criação de um processo para serem aperfeiçoadas, 
foram buscar referencias internacionais e criaram sua própria experiência de 
prática. Levou-se em conta que a aliança entre escola e instituição formadora é 
de extrema importância para a melhoria da formação dos novos docentes e ela foi 
estabelecida, avaliada e continuamente reafirmado o compromisso pela melhoria 
da educação chilena. Com isso, ganha a instituição de ensino superior que pode 
atender às demandas da educação básica e ganha a escola ao ajudar na formação 
de futuros professores para os sistemas de ensino. O Chile tem conseguido 
avançar nessa aliança. As escolas entenderam que são as beneficiárias nesse 
processo, assim como a universidade que passou a entender a realidade escolar e 
a importância da formação na escola. A relevância que a formação de professores 
tem na qualidade da educação de um país pode ser comprovada por estudos da 
Elige Educar e GfK (Growth from Knowledge)5  que há 10 anos pesquisa a percepção 
do público sobre a profissão docente e em 2019 foram entrevistadas 10.000 pessoas 
no Chile, sendo que 78% delas acreditam que os professores no país realizam um 
aporte para sociedade maior que qualquer profissão, 60% das pessoas afirmam 
que ser docente no Chile é “um orgulho”. 

Esta mejora sostenida en la valoración de los profesores es muy 
importante ya que reconoce la importancia de esta profesión en el 
desarrollo de nuestra sociedad. Como muestra la evidencia, en los 
países donde los docentes son altamente valorados, se logra atraer 
a más y mejores postulantes a las carreras de Pedagogía. Este es 
un factor clave para la calidad educativa (Joaquín Walker, diretor 
executivo de Elige Educar).

5  Elige Educar: pesquisa disponível em: https://eligeeducar.cl/profesor-mas-valorado-ingeniero-comercial-chile  
Acessado em 09/02/2020.quando estiver formado” (BORN, 2019, p. 32).
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Pesquisa realizada no Brasil pelo IBOPE, Itaú Social e Todos pela Educação6 em 
2018 mostra que 49% dos professores não recomendam a profissão docente e 
entre as principais razões estão: a valorização, o salário, o reconhecimento, a rotina 
desgastante, a falta de estrutura, de recursos e de segurança.

O país latinoamericano conseguiu reverter a percepção sobre a carreira docente, 
investiu, monitorou e elaborou o Marco para la Buena Enseñanza7, que vem sendo 
empregado e avaliado junto às instituições de ensino. 

No processo de adaptação das instituições formadoras ao Marco, a Universidade 
Diego Portales (UDP), criada em 1982 como uma fundação sem fins lucrativos, 
inaugurou sua Faculdade de Educação em 2008 com a missão de “implementar 
programas de excelência na formação inicial e continuada de professores” (LOUZANO 
et all 2019). A Faculdade, tida como uma das melhores do país, possui seis cursos 
de graduação para docência: Pedagogía en Educación General Básica, Pedagogía en 
Educación Parvularia, Pedagogía en Educación Diferencial com mención en Desarrollo 
Cognitivo,Pedagogía en Inglés, Pedagogía Media en Historia y Ciencias Sociales, 
Pedagogía Media en Lengua Castellana y Comunicación. Como podemos observar, 
“Pedagogía” significa Licenciatura ou formação de professor e não um curso. A 
licenciatura para anos iniciais e para educação infantil, que chamamos “Pedagogia” 
são, nesse caso, licenciaturas distintas: uma específica para educação infantil e uma 
para anos iniciais do ensino fundamental, todas as licenciaturas têm quatro anos em 
período integral.  

 Neste trabalho nos ateremos ao currículo da Licenciatura dos anos iniciais. A matriz 
curricular do curso está assim disposta:

6  Pesquisa disponível em: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ae-
44edf1f-e0c7-4acc-b67b-9df1c86cdfd7 Acesso em 09/02/2020.
7  Documento disponível em https://www.docentemas.cl/docs/MBE2008.pdf. Acesso em 09/02/2020.
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1º sem. 2º sem. 3º sem. 4º sem. 5º sem 6º Sem 7º sem 8º sem 

Formação 
Prática:  

Currículo para  
Educação 

Básica 

Formação 
Prática: 

Psicologia de 
Aprendiza-

gem e Neuro-
ciências 

Formação 
Prática: 

Aquisição de 
Língua Oral e 

Escrita 

Formação 
prática: 
Foco em 

Linguagem e 
comunicação 

Formação 
Prática: Foco 
Matemática 

Formação 
prática: Foco 

Ciências 
Naturais 

e Estudos 
Sociais 

Prática Pro-
fissional I 

Prática pro-
fissional II 

Literatura 
infantil e sua 

didática 

Fund. 
Teóricos para 
o Ensino de 
Linguagem 

Matemática 
II: Geometria I 
e sua didática 

Leitura e sua 
didática 

Escrita e sua 
didática 

Comunicação 
oral e sua 
didática 

Métod. de 
Pesq. em 
Educação 

Seminário 

Construção 
de Identidade 
Profissional 

Matemática 
I: Números e 
sua Didática 

Ciências Nat. 
I: Universo, 
Terra, Meio 
Ambiente e 
sua didática 

Matemática 
III: Álgebra e 
sua didática 

Matemática 
IV: Geometria 

II e sua 
didática 

Matemática 
V: Probabi-
lidade e sua 

didática 

Gestão de 
curso e clima 

de aula 
 

Educação 
em Direitos 
Humanos e 
Diversidade 

Necessidades 
educativas 
especiais 

Est. Sociais 
I: Ciências 

Sociais e sua 
didática  

Ciências 
Naturais II: 
Seres vivos, 

organismos e 
sua didática 

Avaliação 
para aprendi-

zagem 

Ciências 
Naturais 

III: Matéria, 
Energia e sua 

didática 

Eletiva  

Psicologia de 
Desenvolvi-

mento 
  

Est. Sociais 
II: Espaço 

Geográfico e 
sua didática 

 

Estudos 
Sociais III: 

História 
Interdiscipli-
nariedade e 
sua didática 

  

   
Política 

Educativa e 
Liderança 

Pedagógica 
    

Inglês geral I Inglês geral II Inglês geral III      

 
Curso de 
formação 

Geral 

Curso de 
formação 

Geral 
 

Curso de 
formação 

Geral 

Curso de 
formação 

Geral 

Curso de 
formação 

Geral 
 

Quadro 3  – UDP - Pedagogia em Educação Geral Básica com 
menção em Língua, Comunicação e Matemática 

Fonte: UDP

Como podemos observar, a formação prática está posta desde o primeiro semestre 
do curso. Os dois últimos semestres são focados na prática profissional na 
maior parte do tempo de estudos. A formação prática e a presença na escola têm 
percentual crescente no decorrer do curso. Começa com um dia (20% da carga-
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horária) na escola no primeiro ano, no meio do curso são dois dias (40%) e ao final 
do curso são três dias (60%) e chegam a ficar na escola por 24 horas semanais. Nos 
primeiro, segundo e terceiro semestres a prática está vinculada às disciplinas da 
grade, nos quarto, quinto e sexto semestres as práticas têm foco nas didáticas das 
disciplinas da educação básica e nos últimos dois semestres as práticas são mais 
ativas e autônomas, os alunos elaboram um portfólio, gravam vídeos de suas práticas 
para análise e a fazem em grupos da escola com o mentor, além de estarem em 
comunidades virtuais de aprendizagem.   

A prática começa guiada pelo orientador até chegar na prática profissional na qual o 
aluno passa a ser menos guiado e mais autônomo. Ele tem reuniões semanais com o 
grupo de colegas do grupo e com o mentor na escola. Os alunos planejam, avaliam e 
discutem as práticas em grupos. Observe-se que o orientador do estágio e o mentor 
da escola reúnem-se com os estudantes na escola. A escola é o lugar de formação!

Fonte: Apresentação UDP
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O curso de licenciatura em anos iniciais tem ênfase em língua, comunicação e 
matemática. Há na matriz estudos sociais e ciências da natureza e disciplinas de 
pesquisa e inclusão com carga horária menor, as disciplinas de língua e matemática 
têm cargas horárias maiores, a prática e avaliação da prática estão também 
associadas a essas duas áreas.

É possível notar ainda que na matriz do curso há uma única disciplina, considerada 
de fundamentos da educação que é a Psicologia do desenvolvimento. A Didática está 
inserida nas áreas e não há gestão escolar, somente gestão de sala de aula, o que 
reforça o perfil da docência para curso em voga. Há disciplinas de pesquisa e política 
educacional.

Por isso, o perfil esperado do egresso é que ele 

Domine o conhecimento disciplinar e didático das disciplinas do 
currículo escolar chileno, sabe como aprendem e quais são as 
características do desenvolvimento das crianças em cada ciclo e 
são capazes de promover um ensino de qualidade.  Além disso, esse  
profissional  deve  ser capaz  de  articular  a  teoria e a  prática, 
tomar decisões baseadas em evidências e nos resultados das 
avaliações de seus alunos, retroalimentando os   processos   de   
ensino  e   tomando decisões   em sala   de   aula   que   garantam  
oportunidades   de aprendizagem  para  todos  os  seus estudantes 
(LOUZANO et all, 2019).

São ainda esperadas competências como trabalho em equipe, colaboração, 
compromisso com seu desenvolvimento acadêmico e profissional, assim como 
o comprometimento com o desenvolvimento de uma sociedade democrática e 
inclusiva. Esses termos não estão dispostos no currículo, mas fazem parte intrínseca 
dos processos de ensino e de aprendizagem da Faculdade. 
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O curso da UDP possui 7.200 horas assim distribuídas: 23% para formação prática 
(1650h); 27% formação pedagógica profissional (1950h); 14% formação geral (1050h) e 
35% formação disciplinar e didática (2550h), além de 1200 horas na escola. 

Pudemos constatar que o Chile propôs uma política gradual, mas consistente, para 
melhoria da qualidade da formação de professores e das Faculdades de Educação 
do país. Aceitaram o desafio e estão partindo de evidências teóricas e experiências 
bem-sucedidas no mundo para comporem seus currículos e prepararem seus 
futuros professores. Nessa mudança, pudemos observar, numa das universidades 
reconhecidas pela excelência na formação de professores, a UDP, que o foco está na 
prática do estudante e na sua atuação na escola da educação básica desde o início do 
curso, além da aliança feita entre as escolas,  os professores envolvidos na mentoria, 
os orientadores de práticas para atuação cada vez  mais autônoma do aluno. A 
ênfase curricular está no conhecimento pedagógico dos conteúdos curriculares 
da educação básica, principalmente língua e matemática, na prática profissional 
e no compromisso ético e político da profissão docente com foco na sociedade 
democrática e igualitária.

4.2. EUA – STANFORD TEACHER EDUCATION PROGRAM – STEP 

O Stanford Teacher Education Program – STEP - é um programa de doze meses, 
realizado em tempo integral, reconhecido nacionalmente e acreditado no Estado da 
Califórnia que tem o objetivo de preparar futuros professores para serem professores-
líderes da Educação Básica americana.

Os alunos do STEP podem candidatar-se a uma das seguintes áreas:

    Ensino Fundamental I (Elementary School) 
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    Ensino Fundamental II e Ensino Médio (Middle School, High School) para:

 Ensino de Inglês

 Ensino de História/Ciências Sociais

 Ensino de Matemática

 Ensino de Ciências (Biologia, Química, Ciências da Terra ou Física)

 Ensino de Línguas Mundiais (espanhol, mandarim e francês)

Os candidatos podem ter qualquer formação inicial. Eles passam por uma seleção, 
com critérios de adesão à área e da motivação pela escolha da docência. O curso é 
considerado de pós-graduação.

Após a conclusão do STEP, os alunos recebem um Master of Arts em Educação da 
Universidade de Stanford que é uma licença para poder lecionar. Além da licença, 
os candidatos à docência precisam realizar outros três exames em nível distrital 
e estadual para poderem assumir cargo temporário em escolas públicas até sua 
efetivação.

O período de “aprovação” no cargo é de dois anos, o que chamaríamos no Brasil de 
“estágio probatório”. Na Califórnia ele ocorre com mentoria e após o período dos dois 
anos o diretor da escola aprova ou não o candidato para poder efetivá-lo ou não.
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4.2.1 PRINCÍPIOS DO STEP

Esses são os princípios da formação de professores do programa. Os dois primeiros 
dizem respeito à operação e os dois últimos aos valores que são fortemente 
perseguidos tanto nas salas de aula do STEP quanto nas salas de aula das escolas 
parceiras.

Conexões entre teoria e prática: currículo baseado em pesquisa e em sala de aula e 
experiência clinicamente rica realizada na escola. Toda teoria tratada em sala de aula 
da Universidade advém de situações encontradas nas salas de aula, nos estágios. 
Todo o trabalho acadêmico é voltado para questões da realidade escolar.

Trabalho conjunto da Universidade e do campo de atuação: compromisso 
compartilhado em trabalhar de forma colaborativa para formar os futuros 
professores. A Universidade respeita e busca as demandas escolares e devolve 
soluções e propostas pelas pesquisas acadêmicas e orientação aos licenciandos. 

Equidade e Excelência: são os valores perseguidos tanto nas aulas do STEP quanto 
na atuação dos licenciandos nas escolas, de forma a influenciar a própria gestão 

Conexões entre 
teoria e prática

Trabalho conjunto 
entre Universidade 

e Escola

CoerênciaEquidade e 
excelência 

Princípios

Figura 4 – Princípios do STEP

Fonte: Step 
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escolar. A equidade é disseminada nos materiais de estudo, nos seminários, nas 
salas de aula, nos grupos e nas escolas como o principal ponto a ser trabalhado na 
escola numa sociedade democrática. A excelência é entendida como o sucesso de 
aprendizagem dos alunos.

Coerência: é buscada no alinhamento entre o conteúdo e a metodologia, o que se 
estuda na universidade e o que vivencia na escola, no compromisso com a equidade, 
na conexão entre ideias-chave nos contextos e na avaliação. Não há lugar para 
propostas desvinculadas ou fora dos valores e princípios do STEP.

Os valores se sobressaem e são fundamentais na preparação de futuros professores 
e na atuação nas escolas. Eles incluem o compromisso com a justiça social, a 
compreensão das necessidades e potencialidades de uma população estudantil 
diversificada, visto que é uma região com muitos imigrantes, propaga-se a dedicação 
à equidade e à excelência para a inclusão de todos os alunos. Esses valores podem ser 
observados nas três dimensões: conexão entre teoria e prática, no trabalho conjunto 
entre a universidade e a escola, na coerência entre o que se ensina e o que se pratica.

O ideal do Programa é formar professores líderes que trabalhem com diversos alunos 
para alcançar altos padrões intelectuais, acadêmicos e sociais, criando escolas e 
salas de aula justas e bem-sucedidas.
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Verão Pré-Outono e Outono Inverno Primavera 

Seminário de Ensino 
Fundamental 

3 unidades 

Seminário de Ensino 
Fundamental

5 unidades 

Seminário de Ensino 
Fundamental 

3 unidades 

Seminário de Ensino 
Fundamental 

4 unidades 

Alfabetização da Escola I 
2 unidades 

Alfabetização da Escola II 
2 unidades 

Alfabetização da Escola III 
2 unidades 

Desenvolvimento de 
Raciocínio Científico e 

Conhecimento I 
2 unidades 

Desenvolvimento de 
Raciocínio Científico e 

Conhecimento II 
2 unidades 

Alfabetização, História e 
Ciências Sociais 

1 unidade 

Desenvolvimento Infantil 
Dentro e Além das Escolas 

2 unidades 

Políticas e Práticas 
Linguísticas 
2 unidades 

Apoio a Alunos com 
Necessidades Especiais

2 unidades 

Construção de 
Comunidades na Classe I 

1 unidade 

Construção de 
Comunidades na Classe II 

1 unidade 

Ética no Ensino 
1 unidade 

As artes criativas no 
Ensino Fundamental 

2 unidades 

Equidade e escola 
3 unidades 

Métodos e materiais de 
salas de aulas bilíngues  

(apenas para curso 
bilíngue) 

2 unidades 

Métodos e materiais de 
salas de sula bilíngues

Workshop de línguas 
1 unidade 

10 unidades 18 unidades 10 unidades 10 unidades 

Quadro 4  – Matriz curricular para licenciatura  
de anos iniciais do ensino fundamental

Fonte: STEP (tradução nossa)

4.2.2 TRABALHO ACADÊMICO E CLÍNICO

O STEP se esforça para difundir que teoria e prática se encontram e, por sua vez, 
a aprendizagem acontece. As ligações entre teoria e prática, universidade e escola, 
experiência e padrões, são entendidos como os elos da aprendizagem. 
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O trabalho no STEP se baseia na crença fundamental de que o objetivo da ação 
educacional é o sucesso de todos os alunos, e que esse objetivo deve organizar o 
trabalho interligado de pesquisadores e profissionais. Com esse objetivo, é impossível 
que programas de preparação de professores não vejam o ponto de interseção entre 
universidades e escolas na qual a teoria e a prática se materializam. 

O estágio (ou prática clínica, como é chamado lá) é encarado como uma atividade 
das mais importantes no Programa. A Stanford procura pessoas engajadas nos 
seus princípios para colaborarem na formação dos seus alunos que se preparam 
para serem professores. Ela conta com uma estrutura própria: professores da 
Faculdade de Educação (diretor dos anos iniciais e diretor dos anos finais e médio, 
ex-supervisores de ensino (do Distrito) ou ex-alunos STEP, com experiência docente, 
são os  “associados clínicos”  (clinical associate) que são responsáveis por áreas e 
alguns deles acumulam com a função de orientadores de estágio, outros professores, 
diretores ou supervisores da educação básica são orientadores de estágio também. 
Nas escolas há os professores colaboradores (cooperating teachers), que podemos 
chamar de mentores, que são aqueles que recebem os estudantes e os orientam nas 
suas salas de aula nas escolas parceiras.

Há ainda os associados clínicos, que atuam como coordenadores de área, para anos 
iniciais, para anos finais e médio para as áreas: tecnologia educacional, ciências, 
história, matemática, inglês, (bilingue) espanhol. 

Os supervisores têm de três a quatro alunos para orientação e ela ocorre na escola 
e na Faculdade em grupos ou individualmente. Uma vez por semana orientados se 
reúnem com seus grupos de orientados para discutir eventos da semana e planejar 
atividades para suas turmas de estágio, de avaliar as melhores práticas e como 
melhorá-las. O orientador assiste atividades dos alunos nas escolas e mantém 
contato com o professor-colaborador, discute atividades, avalia o desempenho do 
estudante, assiste aos vídeos gravados durante o estágio, coloca a discussão em 
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pares que avaliam segundo rubricas próprias. 

O professor-colaborador recebe de um a dois alunos. Os alunos o acompanham no 
planejamento e na execução das atividades da sala de aula, ajudam no planejamento 
e na aplicação. O licenciando atua como um assistente de professor e por vezes ele 
comanda a atividade sob o olhar do professor. 

O clínico associado orienta os supervisores, relaciona-se com os diretores das 
escolas parceiras, visita a escola para obter feedbacks dos alunos STEP. 

Figura 5  – Esquema de orientação do trabalho clínico

Fonte: Step 

Aluno

Colaborador
Escola

Supervisor 
IES

Os professores-colaboradores são selecionados com base em recomendações 
do diretor da escola, segundo avaliação sobre conhecimento e manejo de sala 
de aula e de práticas de ensino. Com uma contribuição sólida das escolas, o 
corpo docente e os supervisores do STEP buscam evidências de que as práticas 
cooperativas dos professores sejam consistentes com a visão de ensino do 
STEP. Esse processo aumenta a probabilidade de que os candidatos estejam 
alinhados com professores que cooperam e cujas práticas de ensino reflitam e 
reforcem o que os candidatos estão aprendendo no curso STEP. Dois critérios 
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adicionais para a seleção de professores colaboradores são: ter pelo menos três 
anos de experiência de ensino em sua área e um forte compromisso e disposição 
para orientar e apoiar candidatos a professores. Esses professores recebem 
formação da Stanford, participam de workshops e recebem um valor adicional da 
Universidade para participarem do programa. 

Muitos candidatos após terminarem o curso buscam ficar nas escolas que 
estagiaram. Alguns deles se tornaram coordenadores ou diretores das escolas 
e o ciclo tem continuidade. O programa tem grande influência sobre valores e 
metodologias nas escolas parceiras. 

É possível perceber a coerência entre a formação do estudante, o que ele aprende na 
sala de aula, a maneira como aprende e sua atuação na escola. Os alunos refletem 
muito sobre a prática. A teoria vem para responder problemas surgidos na escola, 
ou seja, é o problema que leva aos estudos teóricos e não há estudos teóricos sendo 
apresentados sem razão, não existe primeiro a teoria para depois vir a prática, 
concepção essa que acredita que o sujeito primeiro precisa saber a teoria para 
depois aprender a ensinar. Ao contrário, é o problema prático que demanda estudos 
teóricos que respondam ao problema. 

As evidências têm mostrado que é na escola que está o campo de experiência, da 
pesquisa e do conhecimento sobre o ensino, a aprendizagem, o desenvolvimento. O 
modelo STEP tem sido inspirador para várias universidades nos EUA, Europa e Ásia.
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V. PROPOSTA DE UM CURRÍCULO PARA 
LICENCIATURA DE ANOS INICIAIS

Como demonstramos ao longo deste trabalho, as evidências acadêmicas estão 
apontando para novas formas de “ser professor” no mundo atual. Os países que 
decidiram mudar seus índices de qualidade da educação e seus resultados de 
aprendizagem estão olhando para a formação de professor, para experiências 
diferenciadas que façam sentido atualmente.  Esses modelos, baseado em evidências, 
têm ajudado a formatar e inspirar novas ofertas de cursos para novas aprendizagens 
do futuro professor, com o objetivo final de melhorar significativamente os índices 
satisfatórios de proficiência na aprendizagem da nova geração do país.

 Com uma bibliografia que se alastrou pelo mundo, a formação de professores tem 
encontrado suporte nas experiências relatadas nas universidades norte-americanas, 
finlandesas e asiáticas. Autores como Shulman, Darling-Hammond, Ball, Forzani, 
Cohen, McLellan, Davies entre outros, têm influenciado currículos e práticas de 
formação de professores ao redor do mundo. Com novos currículos e foco na prática, 
as experiências já implementadas, puderam observar, estudar, analisar e publicar 
sobre elas, aprenderam com erros e acertos e entenderam que é preciso vislumbrar 
algo diferente do que vem sendo realizado.

Existe um consenso de que os professores são fundamentais para 
a aprendizagem dos alunos e os esforços para melhorar a qualidade 
dos professores têm proliferado. A maioria das iniciativas, no 
entanto, concentrou-se no recrutamento e retenção de professores 
e no desenvolvimento de novos caminhos para o ensino. (...) 
Tais iniciativas são insuficientes sem reformas fundamentais 
no currículo da educação profissional para professores. (BALL; 
FORZANI, 2009, p. 497) 
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As reformas têm acontecido em países como Chile, Austrália, Escócia, Canadá, 
Suíça, Suécia, Estados Unidos, Índia, Arábia Saudita, entre outros, de forma que as 
universidades e os pesquisadores auxiliam na construção da política pública por 
meios de evidências acadêmicas e o governo usa dessas evidências para implementar 
novas políticas. Além disso, governos buscam junto às escolas e aos professores (ou 
seus representantes) um consenso possível no que diz respeito ao que se define por 
“um bom professor”, “um bom ensino” na contemporaneidade, criam monitoramento, 
avaliação e dão suporte para se chegar lá.

Dessa forma, os países puderam construir referenciais que descrevem a ação 
docente, orientaram as mudanças na formação inicial, na formação continuada e na 
carreira profissional. 

As pesquisas e as experiências foram sendo disseminadas de forma que vários países 
adotaram os mesmos referenciais teóricos para chegarem à matriz de competências 
para um bom professor respeitando as diferenças locais. 

Neste capítulo faremos uma proposta de um currículo possível, baseado nas 
evidências que trouxemos neste texto, nas experiências de formação ao redor 
de alguns dos países trazidos como exemplos e nos estudos realizados no Brasil 
(GATTI et al.) que nos apontam a insuficiência e a deficiência da formação de 
professores no nosso país e, claro, consideramos a nova regulação para a formação 
de professores no Brasil.

A ideia é de um currículo que possa ser testado, suas lições registradas, seus 
resultados avaliados e pudesse auxiliar instituições e a política pública a encontrar 
um novo modelo de formação a partir dessas novas proposições. Isso não exclui, de 
forma alguma, novas matrizes que dialoguem com as demandas contemporâneas, 
pode ser uma entre outras para refletirmos sobre novas experiências na formação 
inicial de professores.
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A intenção aqui foi a de desenhar uma matriz para a Licenciatura de anos iniciais, 
propor algumas reflexões acerca da proporcionalidade e da forma de trabalhar 
os conteúdos, disciplinas, transversalidade, para que possam abranger as 
necessidades de atuação de um professor dessa etapa nos dias de hoje. Inspirados 
nas experiencias nas dimensões já trazidas, buscaremos a reflexão sobre como 
formar professores hoje de forma transversal e não compartimentalizada, focar na 
prática e na relação com a escola como fundamental para o estudante conhecer a 
realidade na qual vai trabalhar.

Por mais que programas de formação de professores sejam 
frequentemente criticados ou elogiados baseado na quantidade de 
tempo que os graduandos passam nas escolas, tempo sozinho não é 
a solução. Como prática em qualquer outro empreendimento, o tipo 
de atividade – e o tipo de supervisão – é que faz toda a diferença. Os 
futuros docentes e qualquer tipo de “atividade de campo” precisa 
ser supervisionada e estruturada com cuidado, com atenção clara 
do que os estudantes precisam aprender e como eles irão fazê-lo. 
(BALL; FORZANI, 2010, p. 11)  

Por mais que o termo “formação de professores baseada na prática” esteja em voga, 
não existe um consenso sobre o que ela significa. Em muitos casos, o termo é usado 
para programas de formação que oferecem a possibilidade de contato constante em 
escolas. Entretanto, existem programas considerados baseados na prática em que 
os estudantes mais “observam a prática” do que de fato a praticam. (FORZANI, 2010).

No caso da UDP no Chile e em Stanford na Califórnia a ênfase é em Linguagem e 
Matemática. As outras áreas são abordadas, mas não são o foco da formação. Outra 
observação é que os cursos são feitos para formar professores e não gestores. 
Pois a formação de um e de outro é bem diferente. Na Universidade de Michigan, 
por exemplo, há pós-graduações e MBA para gestores, pois para se candidatar à 
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posição de diretor de escola no Estado é preciso ter exercido no mínimo três anos de 
docência. Depois desse período aqueles que querem se tornar gestores voltam para 
a universidade para formação mais adequada.

Nessa universidade a formação de professores do ensino fundamental está centrada 
na prática de ensino, no conhecimento do conteúdo para o ensino e em um conjunto 
de obrigações éticas. 

5.1 UM PERFIL DE EGRESSO

O egresso da licenciatura em anos iniciais deve ter adquirido as competências 
profissionais nas três dimensões: conhecimento profissional, prática profissional 
e engajamento profissional de forma que estejam imbrincados na futura atuação 
docente.

Para um professor de anos iniciais espera-se que tenha construído, ao longo da sua 
formação, competências e habilidades que o tornem conhecedor do que precisa 
ensinar e hábil na forma de ensinar, compreender e lidar com as diferentes formas 
de aprendizagem dentro do contexto, comprometido com a justiça social e o 
desenvolvimento integral dos alunos.

Como professor dos anos iniciais do ensino fundamental, o egresso deverá: 

 saber alfabetizar em língua portuguesa e em matemática; 

 saber os conteúdos curriculares dos anos iniciais, como ensiná-los e como 
os alunos os aprendem;

 saber planejar e avaliar o ensino para aprendizagens de qualidade;
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 saber dar devolutiva de forma a motivar as aprendizagens cada vez mais 
complexas;

 compreender as diferenças individuais e propor aprendizagens 
significativas;

 promover ambiente voltado ao desenvolvimento de solidariedade, trabalhos 
conjuntos e habilidades socioemocionais;

 promover a igualdade e a equidade no ambiente escolar;

 desenvolver-se permanentemente e trabalhar em equipe;

 tomar decisões pedagógicas baseadas em evidências;

 comprometer-se consigo, com os alunos, com a escola e com a comunidade;

 dominar as tecnologias digitais para seu desenvolvimento, para o seu 
trabalho  e para potencializar as aprendizagens dos seus alunos.

5.2 UMA PROPOSTA DE MATRIZ CURRICULAR

Pautada nos estudos aqui trazidos e na atual regulação sobre as competências 
profissionais, nas três dimensões a serem desenvolvidas e que dialogam entre si, o 
conhecimento profissional, dá ênfase ao aluno, ao contexto, à política e ao conteúdo 
a ser ensinado, a prática profissional - o antes (planejamento) o durante (gestão da 
sala) e durante/depois (avaliação) atravessadas por metodologias e tecnologias e, 
a terceira dimensão, do engajamento - em si, no outro (aluno), nos outros (colegas, 
escola, famílias, comunidade), dimensões complementares, integradas e igualmente 
relevantes na formação docente. Por isso, só faz sentido propor um currículo mais 
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integrado, não fragmentado em dezenas de disciplinas, que deixe de ser “disciplinar” 
para ser integrado, conectado, interdependente. Ao invés de disciplinas, pensar em 
áreas de conexão, linhas que transversalizam na matriz, segundo as competências 
profissionais.
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VI. POSSIBILIDADE DE MATRIZ 

A matriz foi montada com cinco eixos: Fundamentos, Sistema educacional e currículo, 
Gestão de ambientes de aprendizagem, Educação integral, Objetos de conhecimento, 
suas didáticas e práticas pedagógicas, complementada por eletivas e encontros 
temáticos.

Esses eixos são construídos de forma integrada e podem ser especificados em 
conteúdos,  objetos de conhecimento, disciplinas ou áreas. 

CURRÍCULO DE PEDAGOGIA

Fundamental - Anos iniciais

Eixos

Fundamentos, 
sistema 

educacional  
e currículo

Gestão de 
ambientes de 
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Oficinas de 
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Figura 6   – Estrutura do currículo

Fonte: elaboração própria.

Os conceitos referem-se aos macrotemas trabalhados em cada eixo, cada conceito é 
composto por um conjunto de disciplinas que serão detalhadas na matriz curricular. A 
proposta feita aqui tem estas proporcionalidades: O focos é na prática – de orientada 
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Figura 7  – Currículo proposto e proporcionalidades 

Fonte: elaboração própria.

32% Objetos de conhecimento e didáticas específicas

30% Práticas pedagógicas

11% Fundamentos, sistema educacional e currículo

11% Gestão e ambientes de aprendizagem

11% Eletivas e seminários temáticos

5% Educação integral

para autônoma, no conhecimento pedagógico do conteúdo – objetos de ensino e sua 
aprendizagem além do currículo estar transversalizado por metodologias e valores.

Eles estão bastante alinhados com reformas nos currículos de formação de 
professores ocorridas no mundo, atendem às demandas contemporâneas e tem a 
BNCC como orientadora dos objetos de ensino e de aprendizagem. 

Na expectativa que esse currículo possa servir de inspiração para formação inicial 
de professores nas instituições de ensino superior, de forma a torná-lo mais atual, 
baseado em experiências bem-sucedidas mundo afora e na literatura mais relevante 
que inspira as várias reformas curriculares para formação de professores nos 
diversos países, há uma grande discussão aberta sobre a qualidade dessa formação, 
portanto, oferecemos aqui um arejamento para repensar e contribuir com novas 
formas de tornar os novos professores profissionais mais qualificados, pois, terão o 
desenvolvimento de competências e habilidades comprovadamente necessárias ao 
desempenho da função docente, a relação com a prática desde o início do curso e os 
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conteúdos vinculados ao seu desenvolvimento pessoal e profissional antenados com 
a atualidade e com o compromisso com a sociedade mais justa e equânime.

6.1 EIXO - FUNDAMENTOS, SISTEMA EDUCACIONAL E POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS

Esse eixo trará os fundamentos da educação para a compreensão do fenômeno 
educacional, subsidiará o conhecimento do contexto do aluno, da escola, da 
educação nacional e principalmente como o ser humano aprende, o que esperar em 
cada etapa e idade, quais os aspectos cognitivos, afetivos e sociais podem colaborar 
na compreensão da criança nessa faixa etária.

Não podemos nos furtar do desenvolvimento tecnológico do mundo contemporâneo 
e fazer uso crítico e ético dos recursos da informação na vida profissional e pessoal.

Será importante tratar as questões vindas da prática e dos objetos de ensino de 
forma problematizada para que se alcance, à luz de teorias, respostas que  sustentem 
e possibilitem o entendimento sobre criança e sua aprendizagem como a Psicologia 
do desenvolvimento e da aprendizagem, os fundamentos históricos, sociológicos 
e filosóficos que ajudem a compreender o contexto atual da escola e sua função. 
A aprendizagem e o desenvolvimento humano, fundamental para entender como a 
criança aprende e se desenvolve é preciso trazer temas atuais e novas pesquisas 
em desenvolvimento humano, como as teorias da aprendizagem e os novos 
conhecimentos da neurociência e da ciência cognitiva.

O contexto da política pública, o currículo do Estado, a Proposta Pedagógica da 
escola, os planos de ensino locais também precisam ser conhecidos para que os 
licenciandos entendam que devem participar da construção desses documentos 
no âmbito da escola e que eles orientam a ação pedagógica e lhe dá sentido. É o 
planejamento da educação em vários níveis até chegar à sala de aula.
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6.2 EIXO - GESTÃO DE AMBIENTES DE APRENDIZAGEM

Na prática profissional do docente há procedimentos necessários para desempenhar 
o melhor ensino. Dentre elas destacamos: planejamento de ações pedagógicas 
que efetivem aprendizagens, criar e gerir ambientes respeitosos de aprendizagem, 
avaliar as aprendizagens e o ensino, propiciar a equidade no ambiente educacional, 
principalmente na gestão de grupos, fazer curadoria e criação de tecnologias 
digitais, conteúdos virtuais e outros recursos tecnológicos incorporados à prática 
pedagógica, fazer uso de recursos tecnológicos para avaliar e pautar-se em dados 
para tomada de decisões.

Na gestão da sala de aula seria importante planejar o antes, o durante e o depois 
da atuação no ambiente de aprendizagem. Para isso é preciso entender como se 
planejam as ações para aprendizagens eficazes. 

6.3 EIXO - EDUCAÇÃO INTEGRAL

Esse eixo dá a  base teórica e metodológica para o desenvolvimento de uma educação 
pautada em valores democráticos de uma sociedade que se pretende justa por 
meio da equidade. Portanto, esses valores estão em todo o currículo e em todos os 
componentes como a base de trabalho da formação do professor.

Os temas das 10 competências da BNCC são os princípios e o objetivo da educação 
escolar, portanto, eles atravessam todos os conteúdos, as ações e o curso. Não 
existe possibilidade de um componente estar dissociado desses temas. Por isso, 
estão com uma carga-horária menor, mas não por isso menos importante. Como 
transversalizam a matriz, é possível selecionar temas mais específicos para abordar 
em maior profundidade. Como a BNCC e as competências trazidas são  novas, para 
que o aluno da educação básica desenvolva essas competências, os professores e 
futuros professores precisam desenvolver em si mesmos também, por isso fazem 
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parte fundamental de qualquer currículo.

6.4 EIXO - OBJETOS DE CONHECIMENTO E DIDÁTICAS 

ESPECÍFICAS 

Partindo da base nacional comum curricular -BNCC, seus pressupostos teórico-
metodológicos e as aprendizagens essenciais do ensino fundamental, anos iniciais, 
teremos bom insumo para esse eixo.

Como princípios a BNCC traz: o desenvolvimento de competências e habilidades na 
forma de progressão das aprendizagens, as metodologias e estratégias didático-
pedagógicas diversificadas, a igualdade, a diversidade, a equidade e a educação 
integral como objetivos da educação básica.

Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a progressão 
do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens 
anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da 
experiência estética e intercultural das crianças, considerando 
tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda 
precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a 
compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que 
lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que dizem 
respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com 
a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente 
(BRASIL, 2017 – grifos nossos). 

Além da alfabetização, há aprendizagens essenciais para os outros três anos. Não 
podemos esquecer que são anos intermediários entre a educação infantil e os 
anos finais que requer uma transição bem-feita, pois o aluno sai de um professor 
polivalente para vários professores por componente curricular. A transição de uma 
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etapa à outra não é simples para o estudante. Assim, seria importante trabalhar 
com as quatro áreas dispostas na BNCC: linguagens e códigos, ciências humanas, 
ciências da natureza e matemática. Cada área apresenta um conjunto de habilidades. 
Elas estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento (conteúdos, conceitos 
e processos). 

A BNCC traz as competências específicas por área e por componente, os objetos 
de conhecimento em cada uma das competências e os associa às habilidades. O 
que ressaltamos é que os objetos de conhecimento do aluno de licenciatura para 
os iniciais são os mesmos dos alunos, mas não só, e principalmente, como tornar 
esses objetos aprendíveis aos alunos da educação básica, ou seja, o conhecimento 
do conteúdo em si que combina os saberes sobre objeto e sobre como ensiná-lo.  
Não desvinculado do saber de como o aluno aprende aquele objeto especificamente. 
Vale lembrar de Shulman (1987) “o ensino necessariamente começa com o professor 
entendendo o que dever ser aprendido e como deve ser ensinado”.

Além do domínio dos componentes curriculares, o licenciando precisa dominar seu 
ensino e sua aprendizagem em cada momento do desenvolvimento do aluno.

6.5 EIXO - PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Nas oficinas de prática o licenciando, junto ao seu grupo de prática na escola, o 
mentor e o orientador, organizam discussões sobre a prática além de criar ambientes 
para registro, simulação e debate de práticas escolares. Aqui é possível trabalhar 
com gravação de vídeos da atuação do estudante de licenciatura, avaliar sua atuação 
por meio de rubricas junto aos demais estudantes e orientador. É possível também 
trabalhar com simulações/dramatizações de situações escolares que possam abrir 
debate sobre posturas de atuação em relação ao conteúdo de aprendizagem, à 
gestão da situação, à organização do grupo, à colaboração e à atenção constante à 
equidade. 
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Por meio de vídeos é possível: 

 visualizar uma representação;

 mostrar uma prática de ensino específica;

 examinar os movimentos dos professores do estágio;

 analisar o ensino usando uma lupa;

 engajar-se na prática de ensino;

 responder ao pensamento do aluno;

 escutar e interpretar os alunos;

 preparar uma discussão selecionando e sequenciando as ideias dos alunos.

O vídeo ainda pode ser usado

 como um “texto comum” em torno do qual pode trabalhar juntos na prática; 
quebrando parte do isolamento do trabalho de ensinar; 

 para exemplificar as “melhores práticas”;

 para demonstrar exemplos específicos de práticas decompostas;

 para analisar e discutir aspectos específicos das interações em sala de 
aula relacionadas à prática (como os alunos respondem a movimentos 
específicos do professor, como os professores fazem perguntas de 
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acompanhamento aos alunos);

 para identificar e trabalhar em possíveis maneiras de gerenciar problemas 
pedagógicos recorrentes ou específicos;

 aprender a ver questões específicas relacionadas à equidade e a desenvolver 
habilidades para promover salas de aula equitativas;

 aprender a ouvir e interpretar o pensamento do aluno em um domínio de 
conteúdo específico;

 desenvolver e praticar conhecimentos para o ensino (Ball & Bass, 2001; Hill, 
Rowan & Ball, 2005; Ball, Thames & Phelps, 2008).

Outra prática que pode ser adotada aqui é a transcrição. A análise de transcrição é 
uma metodologia de formação de professores que utiliza transcrições (cases criados 
com objetivo específico) para representar episódios de ensino e de aprendizagem 
para análise. A transcrição pode:

 fornecer um autêntico “texto” comum para foco e análise coletivos;

 permitir congelar trocas instrucionais;

 ativar um foco na linguagem e no discurso (reduzindo a complexidade);

 fornecer uma maneira de ampliar as práticas de alta eficácia, aprimorando 
recursos ou focos específicos;

 oferecer um nível de controle sobre os detalhes de uma maneira que o vídeo 
não consegue;
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 criar representações deliberadamente para: segmentar conteúdo 
específico, representar uma variedade de cenários instrucionais possíveis, 
destacar estratégia, mostrar variações sobre um tema;

 podem incluir não-exemplos de prática - destacando erros comuns de 
ensino.

As transcrições podem variar em tamanho e complexidade, criando várias 
configurações de interação professor/aluno.

As dramatizações ou ensaios podem fazer parte também dessas oficinas. O ensaio 
é uma oportunidade para os licenciandos experimentarem o trabalho de ensino com 
feedback e treinamento de especialistas, com complexidade reduzida - algumas 
características do ensino são controladas ou eliminadas. No ensaio um estudante 
assume papel do professor enquanto outros assumem o trabalho de representar o 
pensamento dos alunos ou observar o trabalho do ensino. A simulação da sala de 
aula oferece oportunidades para:

 focar o trabalho em partes específicas do ensino, coordenando o trabalho 
mais amplo da instrução;

 ensaiar o estudante de licenciatura para receber treinamento e feedback 
especializado no momento do ensaio;

 ensaiar o licenciando a repetir movimentos específicos ou fazer uma pausa 
para considerar possível maneiras de proceder; 

 ensaiar candidatos a professores para se engajarem em investigações 
colaborativas sobre problemas da prática;
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O docente que proporciona essa atividade aos estudantes de licenciatura tem papel 
fundamental:

Antes da atividade:

 criar uma cultura de apoio e colaboração;

 projetar cuidadosamente uma tarefa ou atividade capaz de ser ensaiada;

 articular claramente as metas de aprendizagem ao estudante para o ensaio.

Durante a atividade:

 desempenhar o papel de treinador (pausando o ensaio para fornecer 
feedback);

 desempenhar o papel de um aluno, a fim de apresentar padrões comuns de 
pensamento do aluno ou um cenário para futuro professor ensaiar;

Depois da atividade: liderar uma discussão focada no ponto que se propôs no início. 
(BALL & BASS, 2001; HILL, ROWAN & BALL, 2005; BALL, THAMES & PHELPS, 2008).

6.5.1 ESTÁGIO PARA A DOCÊNCIA - IMPORTÂNCIA 

A proposta de estágio para docência será apresentada com maior detalhamento 
devido à importância da vivência profissional do discente durante a graduação. 

Nos referenciais teóricos usados pudemos aclarar o que se traduz por prática clínica. 
Ela pode ser comparada com outros termos como residência pedagógica ou estágio 
para a docência, mas o mais importante é o como ela se dá.
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Para que as 400 horas de prática na escola de fato ocorram, é preciso que o licenciando 
seja acompanhado e faça sentido estar no local análogo ao do seu trabalho quando se 
formar. Para que a prática aconteça alguns laços precisam estar definidos:

 grupo de escolas que receberá grupos de estudantes da licenciatura – 
convênio, parceria, contrato que contenha as responsabilidades de cada 
um no acompanhamento do estudante de licenciatura;

 grupo de professores das escolas, devidamente capacitados, para mentorar 
o estudante na escola;

 coordenador geral da prática na IES que também coordena o acordo com as 
escolas;

 grupo de orientadores da IES, devidamente capacitados, para orientar 
grupos de alunos na escola e na IES;

 grupos de alunos que farão a prática na mesma escola por proximidade ou 
por afinidade. Eles trabalham em grupos e recebem orientações tanto no 
grupo quanto individualmente.

Para ter sucesso a prática precisa necessariamente deste tripé: 

Fonte: elaboração própria inspirada no STEP  

Aluno

Colaborador
Escola

Orientador
IES
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O estudante de licenciatura precisa receber suporte do mentor na escola e do 
orientador na IES. O orientador deve ainda se relacionar com o mentor e estar na 
escola para acompanhar o licenciando em suas atividades assim como discutir o 
desempenho dele com o mentor na escola.

Papel da escola: 

A prática na escola é compreendida como uma atividade importante para a formação 
dos estudantes e a escola, nesse processo, é corresponsável pela qualidade da 
formação desses estudantes, portanto, ela deve: 

a) propiciar instalações, atividades e condições de aprendizagem profissional 
e vivências no ambiente social e cultural da profissão adequados à formação 
acadêmica do licenciando; 

b) subsidiar a IES com informações que propiciem o aprimoramento do 
Programa de estágios; 

c) receber o grupo de licenciandos e proporcionar orientação sobre a 
profissão; 

d) indicar um mentor que irá acompanhar o aluno nas suas atividades; 

e) possibilitar que o mentor possa ter tempo para mentoria do estudante e 
para o planejamento conjunto das atividades;

f) possibilitar que o mentor possa receber formação sobre a mentoria da IES.
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Papel do Mentor na Escola:

a) participar das formações da IES;

b) realizar reuniões com o licenciando para mentoria; 

c) participar de encontro com o orientador da IES;

d) discutir e validar o cronograma e as atividades do licenciando; 

e) acompanhar o cronograma de execução das atividades; 

f) permitir a observação e participação em suas aulas conforme acordado 
com o licenciando; 

g) registrar e sistematizar as observações e ações desenvolvidas junto ao 
licenciando e lhe proporcionar feedback; 

h) disponibilizar o planejamento da turma, assim como outros materiais que 
auxiliem a compreensão sobre os processos de ensino e de aprendizagem; 

i) agir com ética profissional e auxiliar o licenciando no seu ingresso na 
profissão. 

Papel do licenciando:

a) participar das orientações do mentor e do orientador; 

b) dedicar-se, às horas de prática na escola sem prejuízo do cumprimento de 
seus compromissos regulares como discente; 
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c) registrar e sistematizar as observações e ações desenvolvidas; 

d) trabalhar colaborativamente com seus colegas de turma na escola; 

e) desenvolver as ações com assiduidade e de forma acadêmica, profissional 
e ética; 

f) respeitar às normas da escola em que realiza suas atividades. 

Papel do Orientador da IES  

a) participar das reuniões de definição do programa de estágios; 

b) fazer formação dos mentores das escolas; 

c) participar de encontro com o mentor da turma na escola; 

d) registrar e sistematizar as observações e ações desenvolvidas junto ao 
licenciando e com o mentor; 

e) acompanhar o cronograma de execução das atividades, planejamento para 
a execução e dar devolutivas; 

f) discutir com o mentor melhores práticas para o licenciando; 

g) realizar reunião com a turma para avaliação e planejamento das atividades; 

h) responsabilizar-se pelo desenvolvimento de conteúdos relativos à prática 
alfabetizadora que sejam relevantes para a formação do futuro professor 
alfabetizador; 
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i) realizar reuniões com demais orientadores para avaliação do programa. 

As práticas pedagógicas no estágio devem seguir passos cada vez mais complexos 
que vão da menor autonomia para maior autonomia do licenciando, assim dispostas: 

1. “familiarização inicial” com a atividade docente;  

2. “prática pré-profissional” na qual identifica desafios do contexto pedagógico;  

3. “prática tutorada” quando já pode assumir responsabilidades maiores no 
que diz respeito à turma, fazendo escolhas de temas de pesquisa do que 
observa na escola;   

4. “prática engajada ou autônoma” em que os licenciandos devem colocar 
seus estudos em prática, planejando e regendo aulas e buscando resolver 
os problemas do ensino e da aprendizagem, por meio de sua pesquisa.

6.6 EIXO - ELETIVAS E ENCONTROS TEMÁTICOS 

Como o processo educacional é muito dinâmico, aqui há espaço para mudar os temas 
relevantes e atuais sempre que necessário nos seminários de atualização. Além de 
poder tratar de especificidades locais e institucionais.

É preciso incentivar o espírito pesquisador dos futuros professores para que 
estejam sempre atualizados e curiosos por novas aprendizagens e solução de novos 
problemas educacionais. Propor pesquisas a partir dos problemas da realidade 
trazidos da prática são extremamente relevantes para a pesquisa nacional. Como 
o “conhecimento pedagógico do conteúdo” ainda é novo por aqui, nada melhor que 
estudar o objeto de aprendizagem e o objeto de ensino em didáticas específicas para 
a área ou componente. Essa é uma área de pesquisa a ser explorada e pode começar 
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na licenciatura. 

É esperado que o licenciando seja pesquisador, gestor e líder no ambiente de 
aprendizagem, na escola e na vida profissional.

Os seminários temáticos devem acompanhar questões sempre atuais para 
debate e atualização do currículo. A cada semestre podem ser escolhidos temas e 
apresentadores da localidade para expor, debater, trazer novidades aos estudantes, 
assim como eles próprios podem apresentar suas pesquisas.

Pesquisas em metodologias inovadoras e em didáticas específicas, além de tornar 
o licenciando um pesquisador, acrescenta aos estudos científicos ncionais base 
para evidências em educação. Há sempre novas metodologias a serem descobertas, 
elaboradas, implementadas. Para essa tarefa é preciso definir temas de pesquisa e 
ter um professor orientador.

No portfólio, o licenciando começa por selecionar experiências da prática para 
compor seu trabalho ao longo do curso. Nesse eixo, ele une a pesquisa, a prática na 
escola e as competências adquiridas no curso para compor e entender sua formação 
construindo um documento que registre seu desenvolvimento. Nos dois últimos 
semestres ele se prepara, discute com grupos diferentes na turma, é orientado pelo 
mentor na escola e pelo orientador de prática na composição do seu portfólio. 

As disciplinas eletivas podem compor trilhas formativas diferenciadas, dar ênfase 
a algumas das áreas já trabalhadas ou propor novas frentes que não estejam no 
currículo, por exemplo:

 Ênfases: em alfabetização, em educação de jovens e adultos, em 3º ao 5º 
anos, inclusão, etc.
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 Trilhas: competências digitais, liderança e empreendedorismo, etc.

 Novas frentes: língua estrangeira, bilinguismo, biletramento, etc.

Muitas outras eletivas podem compor uma trilha personalizada ao estudante de 
licenciatura segundo seus interesses. As escolhas de oferta podem estar vinculadas 
aos desafios e interesses locais, às demandas sociais de cada contexto.
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VII. VISÃO DE PERCURSO DE FORMAÇÃO 

O percurso de formação pode ser escolhido pelo aluno em dois momentos do curso: 

i) O primeiro representa a escolha de carreira entre anos iniciais do ensino 
fundamental ou da educação infantil.

ii) Em um segundo momento, o aluno deve optar pelo conjunto de eletivas de 
acordo com a sua preferência.

A figura abaixo representa as possibilidades de percurso formativo que o aluno pode 
seguir9 :

Fonte: elaboração própria.

Figura 8  – Percurso formativo do aluno de pedagogia  

ênfases em alfabetização, em 
educação de jovens e adultos, 

em 3o ao 5o ano, inclusão

Trilhas: competências digitais, 
lideranças e empreendorismo, 

entre outros

Conjunto de disciplinas comum 
às carreiras de edicação infantil e 
ensino fundamental - anos iniciais

Novas frentes: lingua 
estrangeira, bilinguismo, bi 

letramento, entre outros

9  É importante ressaltar que este documento apresenta uma proposta de percurso formativo para aqueles 
interessados em seguir uma carreira com foco nos anos iniciais do ensino fundamental. O percurso com foco na 
educação infantil será disponibilizado em outro documento.  
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As disciplinas do ciclo básico, que preferencialmente se concentram no primeiro ano 
de formação, ficam disponíveis para as duas carreiras. O importante é que, ao mesmo 
tempo em que o aluno complete uma formação robusta para que seja um bom 
professor, suas necessidades e interesses específicos também sejam contemplados.

As disciplinas eletivas podem compor percursos formativos diferenciados, dando 
ênfase a algumas das áreas já trabalhadas ou propor novas frentes que não estejam 
no currículo de todos os alunos, como já abordado. Vale ressaltar que esse forma de 
estruturar o percurso é bastante comum em faculdades de educação fora do Brasil, 
mas também em outras carreiras como Administração, Psicologia, Engenharia e 
Medicina. 
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VIII. UMA NOVA MATRIZ CURRICULAR 
PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL  

A matriz curricular apresenta uma divisão de disciplinas segundo os eixos 
de Fundamentos, Sistema educacional e currículo, Gestão de ambientes de 
aprendizagem, Educação integral, Objetos de conhecimento e suas didáticas, e 
Práticas pedagógicas. 

Optou-se por construir um currículo no formato de disciplinas, pois é o padrão mais 
utilizado no Brasil, mas isso não significa que é fragmentado ou estanque, por isso 
ele é entremeado de metodologias e valores transversais que dialogam todo o tempo 
com os objetos de conhecimento. Uma opção de divisão em disciplinas está proposta 
abaixo.

educação para a 
diversidade e inclusão

Ética, quidade e justiça 
social na escola

Comunicação e 
expressão em LP

50h estágio
Fundamentos da 

educação
Gestão de ambientes de 

aprendizagem
Educação empreendedor 

e a economia criativa

Educação e 
desenvolvimento integral

Sistema educacional 
brasileiro

Aprendizagem e 
desenvolvimento 

humano I
50h estágio

Alfabetização (Mat), 
seu ensino e sua 
aprendizagem I

Alfabetização (LP), 
seu ensino e sua 
aprendizagem I

Liderança e gestão de 
grupos

Alfabetização (Mat), 
seu ensino e sua 
aprendizagem II

Alfabetização (LP), 
seu ensino e sua 
aprendizagem II

Ciências Natureza 
seu ensino e sua 
aprendizagem I

50h estágio
Aprendizagem e 
desenvolvimento  

humano II

Diagnóstico e práticas 
educativas baseadas em 

evidências
Planejamento e 

sequenciamento didático

1o  se
m

es
tre

2o  se
m

es
tre

3o  se
m

es
tre

gestão de ambientes  
de aprendizagem Práticas pedagógicas Objetos de conhecimento 

e didáticas específicas

Fundamentos, sistema 
educacional e currículo Educação integral eletivas e encontros 

temáticos
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LP seu ensino e sua 
aprendizagem II

Matemática seu ensino e 
sua aprendizagem II

Ciências Natureza 
seu ensino e sua 
aprendizagem II 50h estágio

Portfólio Avaliação para 
aprendizagem Eletiva 1

LP seu ensino e sua 
aprendizagem III

Matemática seu ensino e 
sua aprendizagem II

Ciências Natureza 
seu ensino e sua 
aprendizagem II 50h estágio

Oficina de prática I Curadoria e seleção de 
tecnologias digitais Eletiva 2

Seminários temáticos I
Pesquisas em 

metodologias e  
didáticas específicas

Portfólio
50h estágio

Oficina de prática II Eletiva 3 Eletiva 4

Seminários temáticos II
Pesquisas em 

metodologias e  
didáticas específicas

Portfólio
50h estágio

Oficina de prática III Eletiva 5 Eletiva 6

Educação de  
jovens e adultos

Avaliação para 
aprendizagem

Ciências Natureza 
seu ensino e sua 
aprendizagem I

50h estágio
LP seu ensino e sua 

aprendizagem I
Matemática seu ensino e 

sua aprendizagem I
Planejamento escolar 

e engajamento da 
comunidade

5o  se
m

es
tre

7o  se
m

es
tre

8o  se
m

es
tre

4o  se
m

es
tre

6o  se
m

es
tre

gestão de ambientes  
de aprendizagem Práticas pedagógicas Objetos de conhecimento 

e didáticas específicas

Fundamentos, sistema 
educacional e currículo Educação integral eletivas e encontros 

temáticos

Fonte: elaboração própria 

8.1 PILARES TRANSVERSAIS

O que estamos chamando de pilares transversais ao currículo são valores e 
metodologias intrínsecos de todo o ensino e toda a aprendizagem do curso, em 
que todas as disciplinas são imbuídas. Se de um lado a matriz reflete O QUE deve 
ser ensinado ao longo da formação, os pilares transversais direcionam o PORQUÊ e o 
COMO a jornada de aprendizagem deve acontecer, levando-se em conta desde uma 
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tecnologia

metodologias ativas

educação integral

experiência do aluno que seja inovadora e alinhada às demandas do século XXI e à 
sociedade democrática. 

O currículo não pode ser realizado sem esses pilares. Eles fundamentam, dão 
sentido e são os valores intrínsecos a toda e qualquer disciplina da matriz. O sentido 
da transversalidade é o de atravessar toda e qualquer proposição de um curso de 
formação de professores. A figura abaixo busca ilustrar como a matriz se inter-
relaciona entre os eixos que são atravessados pelos temas relevantes. Entre eles há 
a complementaridade de valores e habilidades necessárias ao século que vivemos.

Fundamentos  
da educação Estágio

Objetos de 
conhecimento e 

didáticas específicas

Oficina de prática

Pesquisa

Política 
educacional

Desenvolvimento  
e aprendizagem

Gestão da  
sala de aula

Objetos de  
Conhecimento 

BNCC

Ed integral  
inclusão

BÁSICO ESPECÍFICO PROFISSIONAL

Justiça social e equidade

Fonte: elaboração própria 



76

8.1.1 PILAR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL

Este pilar parte do princípio que a aprendizagem e o desenvolvimento humano 
dependem da interação entre indivíduos, do mundo físico e cultural, da relação 
com o outro, com os outros na construção do sujeito. O compromisso com a 
educação integral é um dos fundamentos pedagógicos da BNCC.

A Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento 
humano global [...] assumir uma visão plural, singular e 
integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – 
considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover 
uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e 
desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades. 
Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de 
democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva 
de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças 
e diversidades. (BRASIL, BNCC, 2017, Introdução- grifos nossos)

O desenvolvimento integral está relacionado à responsabilidade do sujeito 
com o mundo que habita, com a sustentabilidade e com a equidade. A 
busca incessante por um mundo mais inclusivo, justo e igualitário faz parte 
da educação integral. Ela ainda é orientada pelas altas expectativas de 
aprendizagem e desenvolvimento para todos os alunos. 

8.1.2 PILAR DE TECNOLOGIAS DIGITAIS 

A tecnologia está presente como pilar do currículo dos futuros professores 
porque ela faz parte dos diversos aspectos das nossas vidas, sejam eles 
cotidianos ou profissionais, para entretenimento ou pesquisa, para consumo 
ou produção de conteúdos, para comunicação ou relacionamento social, por 
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isso, é preciso considerar a tecnologia mais do que uma ferramenta, mas um 
meio de estar na sociedade da informação. É importante considerar o papel da 
tecnologia na inclusão dos cidadãos do século XXI. 

Apesar da geração universitária já ter nascido na era digital e usar com grande 
familiaridade as tecnologias digitais, é preciso que nos cursos de formação de 
professores as tecnologias sejam direcionadas a atividades de aprendizagem. 
Esse é o maior desafio, não só usar as tecnologias para comunicação e 
serviços, mas para uso didático que potencialize a aprendizagem de crianças 
e jovens.

Não é preciso haver aulas ou disciplinas de tecnologias, pois já somos todos 
usuários dela. É preciso filtrar, curar, selecionar quais, como e por que utilizá-
las para a aprendizagem. As tecnologias digitais são exponenciais e em cada 
momento terão novas, serão atualizadas, substituídas, incessantemente. Assim, 
elas são incorporadas desde a organização dos estudos, para desenvolvimento 
acadêmico e para uso profissional, para o desenvolvimento de habilidades e 
para a reflexão sobre seu uso na educação básica.

Um aspecto extremamente importante no uso das tecnologias é seu limiar 
ético. Com as transformações incessantes das inovações tecnológicas é 
preciso refletir seu uso de forma responsável, promovendo a cidadania 
digital e utilizar recursos tecnológicos para promover a inclusão e a equidade 
educativa.

Toda nossa cultura disponível digitalmente traz uma grande responsabilidade 
de nós adultos com as novas gerações. Essa é a memória que estamos deixando. 
Como dito por Pierre Lèvy (2014) levar em conta a “consciência de rede” na 
qual habita a responsabilidade pela memória comum, a inteligência coletiva, 
criada por e para toda a comunidade virtual, e que porventura será aplicada 
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em outros ambientes, outras situações. Isso quer dizer que é preciso levar ao 
mundo digital o pensamento crítico, com avaliação, seleção e  filtragem do que 
vai ser partilhado. Essa é a herança que deixamos, por isso precisamos utilizá-
la de forma crítica, ética e responsável. 

8.1.3 PILAR DE METODOLOGIAS ATIVAS

As metodologias ativas empregadas como um dos pilares do currículo têm 
o sentido de aplicar a homologia de processos, ou seja, o licenciando sendo 
formado como deverá formar quando estiver na atividade docente. Um 
dos princípios da BNCC, as metodologias ativas pressupõem que o ato de 
aprender é do sujeito, portanto a atividade da aprendizagem é sempre do 
aluno. O futuro professor, enquanto é aluno da licenciatura, age sobre os 
objetos do conhecimento nas mais diferentes estratégias propostas pelos 
docentes do curso. Conhece, vivencia diversas metodologias, estratégias e 
propostas de ação sobre os objetos de conhecimento e pode aplicá-las nas 
escolas de estágio e quando for professor. São diversas metodologias que 
põem o aluno como centro de sua aprendizagem e a cada vez novas surgirão 
e poderão ser incorporadas ao currículo. A proposta é que os alunos possam 
vivenciar experiências com metodologias ativas que promovam a reflexão e 
participação constante do aluno, pautado em problemas reais da educação 
básica, distanciando dos modelos tradicionais de formação. As metodologias 
ativas colocam o estudante da licenciatura como o protagonista do processo 
de formação, assim como ele fará ao ser professor com os alunos sob sua 
responsabilidade. As metodologias ativas podem fazer uso das tecnologias 
para ampliar, hibridizar e mesclar as possibilidades educacionais.
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8.1.4 IGUALDADE, EQUIDADE E JUSTIÇA SOCIAL

75

princípios da BNCC, as metodologias ativas pressupõem que o ato de aprender 
é do sujeito, portanto a atividade da aprendizagem é sempre do aluno. O 
futuro professor, enquanto é aluno da licenciatura, age sobre os objetos do 
conhecimento nas mais diferentes estratégias propostas pelos docentes do 
curso. Conhece, vivencia diversas metodologias, estratégias e propostas de ação 
sobre os objetos de conhecimento e pode aplicá-las nas escolas de estágio e 
quando for professor. São diversas metodologias que põem o aluno como centro 
de sua aprendizagem e a cada vez novas surgirão e poderão ser incorporadas 
ao currículo. A proposta é que os alunos possam vivenciar experiências com 
metodologias ativas que promovam a reflexão e participação constante do 
aluno, pautado em problemas reais da educação básica, distanciando dos 
modelos tradicionais de formação. As metodologias ativas colocam o estudante 
da licenciatura como o protagonista do processo de formação, assim como ele 
fará ao ser professor com os alunos sob sua responsabilidade. As metodologias 
ativas podem fazer uso das tecnologias para ampliar, hibridizar e mesclar as 
possibilidades educacionais.

8.1.4 Igualdade, Equidade e Justiça Social 

Igualdade Equidade Justiça Social

Nada melhor do que uma boa imagem para ilustrar o que queremos dizer. Essa 
imagem deixa claro que princípios importantes à democracia devem ser trabalhados 
na escola, e, portanto, na formação de professores.

Apesar de sermos todos diferentes, a igualdade aqui pressupõe as mesmas 
oportunidades, a mesma qualidade educacional, as mesmas condições de jogo para 
todos. Isso significa inclusão. Que todos os diferentes estejam incluídos e possam 
gozar dos mesmos direitos e possibilidades.

Entretanto, a igualdade sozinha pode ainda significar diferentes oportunidades ou 
condições, pois cada um tem um ponto de partida, um trajeto e um ponto de chegada 
diferentes, portanto, cada indivíduo tem necessidades, ritmo e desenvoltura 
diferentes. Por isso, falamos em equidade educacional ou escolar, pois cada aluno 
pode partir de pontos diferentes, com condições diferenciadas para alcançar o 
mesmo ponto de chegada. Mesmo que se empenhe desigualdades apenas para 
favorecer os mais desfavorecidos.

A justiça social se realiza quando os indivíduos, de posse das mesmas condições, 

Fonte: autor desconhecido
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podem realizar-se plenamente como cidadãos. Lembramos que a Unesco10, na 
sua Agenda 2030 prevê os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) “com o 
propósito garantir uma vida  sustentável, pacífica, próspera e equitativa na Terra  
para todos, agora e no futuro” (UNESCO, p.10).

Com o objetivo 4, da educação de qualidade, o objetivo específico é o de “assegurar 
a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos” (UNESCO, p11).

Esse objetivo traz para a formação de professores a responsabilidade pelo 
mundo que temos e o que estamos deixando. É preciso que o futuro professor se 
conscientize de sua responsabilidade consigo, com o outro (aluno), com os outros 
(escola, comunidade, Terra) para que as novas gerações possam ter um mundo mais 
sustentável. Na meta 4.7 há a expectativa de

Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e 
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, 
inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade 
de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania 
global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura 
para o desenvolvimento sustentável (UNESCO, p.12).

Por estamos numa sociedade tão marcada pelas desigualdades, que também 
habitam a educação, precisamos dessa agenda urgentemente para que possamos 
deixar um legado mais consciente às novas gerações. Ainda existem sérias 
dificuldades para transformar o princípio da justiça social em realidade, mas temos 
que ter esse enfrentamento. 

10  UNESCO. Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2017. Disponível em:  https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000252197. Acesso em 16/02/2020.
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IX. CONCLUSÃO  

Os avanços nas políticas educacionais brasileiras, como a BNCC, que garante 
aprendizagens essenciais aos alunos da educação básica, e as novas diretrizes 
curriculares para a formação de professores, que trazem novas perspectivas para as 
licenciaturas, abrem espaço para que as universidades caminhem para a necessária 
transformação da formação de professores no Brasil. 

É imprescindível ao país levar a formação de professores para um patamar de 
qualidade. Esse patamar foi estabelecido nas novas DCN de formação (Resolução 
CNE/CP 2/2019) em que competências e habilidades consideradas essenciais para o 
futuro professor estão postas.  

As evidências trazidas nesse texto apontam para a necessidade de se integrar 
teoria e prática, de fato, tornar o licenciando apto no ensino, nas aprendizagens e 
no desenvolvimento dos alunos da etapa dos anos iniciais do ensino fundamental, 
integrar as tecnologias, as metodologias ativas, os valores da equidade e justiça 
na sua formação para que possa levar sua sala de aula futura para patamares de 
excelência.

 O currículo de referência apresentado neste trabalho é um ponto de vista, entre 
muitos possíveis, sobre como formar professores para os primeiros anos do ensino 
fundamental que considera as evidências acadêmicas internacionais, os estudos 
nacionais e a nova regulação. Ele dá ênfase à prática orientada, dá sugestões de 
como essa prática pode ser realizada, busca uma concepção de currículo flexível, 
conectado, integrado e transversal, que dialoga com princípios necessários à 
sociedade democrática e a um mundo sustentável.

As possibilidades estão abertas e aqui buscamos trazer o que entendemos ser a 
formação de “um bom professor”, na sociedade contemporânea, estabelecendo o que 
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ele deve saber e ser capaz de fazer na sua futura atuação nessa etapa de ensino e, ao 
mesmo tempo, possa fazer algumas escolhas no seu trajeto de formação de acordo 
com seus interesses.

Nosso próximo passo será detalhar uma visão para formação de professores para 
a etapa da educação infantil, oferecendo uma matriz que contenha essa mesma 
base comum, os mesmos princípios e que possa ser uma outra opção para alunos 
da Pedagogia.   

Esperamos que este trabalho inspire a discussão e a reflexão de escolas de formação 
de professores no Brasil para que possam construir seus novos currículos pautados 
nas novas evidências, na literatura nacional e internacional, nas atuais experiências 
mundiais na formação de professores que resultam em melhores aprendizagens 
e índices de proficiência para o país. Está mais do que na hora de esgravatar a 
formação inicial de professores no Brasil a fim de formar melhor aqueles que serão 
os responsáveis pela aprendizagem das crianças e jovens brasileiros.   
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