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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.

O que são as Notas Técnicas
O Instituto Península edita uma série de publicações sobre seus principais pilares de
atuação. Elas trazem conceitos e referências teóricas, alguns utilizados com base
em diversos autores, outros criados com base em evidências produzidas pela equipe
do Instituto, especialistas, iniciativas e projetos apoiados. Esperamos contribuir
para aprimorar as discussões sobre o compromisso da sociedade de garantir uma
educação de qualidade para todos.

Sobre este documento
Este documento apresenta um ponto de vista do Instituto Península para
inspirar a discussão e a reflexão de instituições de formação de professores
no Brasil, para que construam seus novos currículos pautados em evidências
e nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial de
Professores. As evidências trazidas apontam para a necessidade de se integrar
teoria e prática e reforçam a importância de um sistema de práticas que una as
instituições de ensino superior com as escolas da educação básica.

Nossas iniciativas
Nós acreditamos na teoria vivida na prática. Por isso, nossas iniciativas têm como
objetivo multiplicar e potencializar impactos para a melhoria da educação brasileira
por meio da educação e do esporte..
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Introdução
Diversos estudos mostram que a qualidade do professor é determinante para a
aprendizagem dos estudantes na educação básica. As evidências indicam ainda
que os benefícios da interação com bons professores se estendem por toda a
vida dos indivíduos, com efeitos que vão de influência na visão de mundo até
ganhos salariais futuros.
Apesar disso, é amplamente discutida no Brasil a necessidade de mais valorização
e profissionalização da carreira docente por meio de reformas sistêmicas e de
longo prazo. Dentre as diversas etapas do desenvolvimento profissional que
requerem fortalecimento, uma é a formação inicial. É nesse momento que os
futuros docentes iniciam sua jornada profissional, adquirindo condições de
desenvolver competências para o domínio dos conteúdos específicos, dos
pedagógicos e dos profissionais referentes à ação docente.
É também nessa fase que se inicia o processo de desenvolvimento da ética
profissional, rompendo com a ideia de que ser professor é uma vocação.
Nessa etapa, os professores também aprendem que serão protagonistas de
processos complexos de desenvolvimento humano – deles próprios e também
de seus alunos – ao longo de toda a sua trajetória profissional.
Nas últimas décadas, diversos países realizaram mudanças para melhorar a
formação inicial de professores. O Brasil também avançou. A definição de uma
Base Nacional Comum para Formação de Professores (BNC de Formação), em
2018, e de novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para Formação Inicial,
em 2019, apontam um caminho promissor, delineando uma visão acerca do que
bons professores devem saber e do que precisam ser capazes de fazer.
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No entanto, ainda há muito a fazer para elevar a qualidade da formação, uma vez que
essas novas diretrizes só terão algum efeito positivo quando implementadas com
qualidade. Parte dessa efetivação será dada no desenho de Projetos Pedagógicos
de Cursos (PPC) de Pedagogia e Licenciaturas que garantam a centralidade
da prática na formação docente, o conhecimento pedagógico aplicado a cada
área específica do conhecimento e uma profunda compreensão sobre como os
alunos aprendem segundo suas características e contextos educacionais.
A mudança passa pela melhoria no campo regulatório, pelos instrumentos de
avaliação e pelo avanço das pesquisas brasileiras nessa área. E essa mudança
requer das instituições de ensino superior (IES), que formam professores, o
compromisso de promover uma transformação interna, uma vez que elas têm
papel central em demonstrar as possibilidades de efetivação da visão de uma
formação inicial de qualidade no contexto brasileiro. Assim, envolvendo todos
os atores institucionais– governo, sociedade civil e setor privado – como parte
da solução, será possível garantir que todas as crianças e jovens tenham em
suas salas de aula professores preparados para o complexo ofício da docência.

A aprendizagem no Brasil
Os resultados das avaliações de larga escala realizadas no Brasil e no mundo indicam
a necessidade de um olhar atento para a qualidade da educação. No Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), aplicado pela Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os resultados posicionam o
Brasil entre os vinte piores. Dentre os 65% dos alunos que chegam ao ensino médio1,
o desempenho em matemática e português está muito aquém do que se verifica nos
demais países. A desigualdade entre alunos ricos e pobres também mostra um quadro
grave, o que demanda estratégias para garantir qualidade e também equidade.
¹Saeb/INEP/MEC e Todos Pela Educação 2020
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Figura 1 – Alunos com aprendizagem adequada – por nível socioeconômico

Fonte: Anuário Todos pela Educação (2020).

Apesar do cenário desafiador, o Plano Nacional de Educação (PNE) apresenta
com clareza o que precisa ser feito do ponto de vista técnico.
Uma das estratégias mais importantes nos planos mencionados é investir na
qualidade da formação dos professores. Não por acaso, um dos países com
melhor desempenho no PISA, a Finlândia, fez da qualidade da formação dos
professores um dos pilares centrais da sua reforma educacional nos anos 1980,
o que levou a resultados sociais e econômicos muito positivos. Além de tornar a
carreira atraente e respeitada na sociedade.
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Na América Latina, o Chile possui o melhor desempenho no PISA e, não
coincidentemente, existem políticas claras e de longa duração para a educação
e especificamente para a formação de professores, com objetivo de atrair os
melhores alunos de Ensino Médio para a carreira docente. Os critérios para o
acesso à graduação de pedagogia são rigorosos. No processo de reestruturação
de programas de formação inicial, entre todas as mudanças realizadas pelas
instituições de ensino superior, tem sido central a garantia de que os cursos
colocariam a prática na escola desde o início da formação dos futuros
professores. Esse é, sem dúvida, um dos fatores mais importantes para se
avançar no Brasil.
Em nosso país, muitos jovens que optam pela carreira docente o fazem por ser a
única alternativa ou a mais fácil escolha. A pedagogia é uma escolha acessível,
seja porque é a opção de estudo próxima de casa, seja por ser a mais ofertada
a distância2 ou por ter custo baixo. O curso oferecido atualmente forma para
muitas possibilidades de carreira, que vão do professor da educação infantil e
fundamental à gestão escolar ou à atuação fora da escola. A ausência de um
foco explícito na formação inicial de professores faz com que a pedagogia
seja uma opção de formação geral ao invés de uma formação profissional
específica que prepare para a complexidade da sala de aula.
Soma-se a isso o fato de que os jovens que buscam a carreira de professor
serem aqueles que possuem um desempenho baixo nas provas de acesso ao
ensino superior, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Dentre os
jovens que prestaram para Pedagogia, 70% obtiveram nota abaixo da média
de 450 do ENEM3, levando adiante defasagens da educação básica que não são
necessariamente corrigidas nos cursos de formação inicial. Ou seja, no Brasil, os
cursos não selecionam os melhores alunos e tampouco apoiam entrantes que
carregam lacunas de aprendizagem da educação básica.

²Profissão Professor na América Latina. Por que a docência perdeu o prestígio e como recuperá-lo? BID, 2018.
3

Global Teacher Status Index. Varkey Foundation, 2018.
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Esse conjunto de fatores mostra que é necessário repensar os cursos de
Pedagogia no Brasil, pois são eles que formam o professor dos primeiros anos de
escolaridade das futuras gerações. Dentre o que precisa ser feito, apontamos as
mudanças nos PPC, e nos sistemas de práticas são fundamentais.

Contexto da regulação da formação
inicial no Brasil
O Brasil estabelece as aprendizagens essenciais ao longo da escolaridade básica,
por etapa, ano e componente curricular, na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), como previsto na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e
Bases (LDB) de 1996 e no Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014. A BNCC
visa à formação integral do aluno; para isso, as competências específicas são
consubstanciadas por dez competências gerais no sentido de garantir o pleno
exercício da cidadania e inserção no mundo do trabalho.
A BNCC deverá ser uma referência fundamental para a formação inicial e
continuada dos professores, como previu a Resolução CNE/CP 02/2017, que a
instituiu4, o que gerou a construção de uma política mais estruturante ao longo
da última década. Em 2018, após a aprovação da BNCC do ensino médio pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE), o Ministério da Educação (MEC) enviou
a proposta de uma base de formação de professores - BNC de Formação de
Professores; afinal, uma nova estrutura curricular para alunos demanda também
um novo professor.

4

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).
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Nesse contexto, a BNC de Formação de Professores5 trouxe as competências gerais
e profissionais que todo professor deve desenvolver desde a formação inicial até o
final do percurso da carreira docente. De maneira geral, esses referenciais docentes
articulam aprendizagem, conteúdo e ensino em três dimensões principais:
•

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

•

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

•

conhecimento pedagógico do conteúdo e das estratégias que devem ser
empregadas para o ensino do conteúdo.

A BNC de Formação de Professores também propõe que a carreira docente seja
vista de forma sistêmica, desde a formação inicial, com avaliação de saída da
licenciatura, o ingresso na carreira, o estágio probatório, a formação continuada e
avaliação de desempenho, aliados à evolução na carreira. Tudo isso no bojo de uma
política única e não fragmentada nos diversos órgãos federais, como ocorre hoje.
Em harmonia com a política e a estratégia da BNCC, a BNC de Formação
de Professores prevê que, para além das competências profissionais
(conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional),
o professor desenvolva também as competências gerais - socioemocionais,
digitais, culturais, comunicacionais e éticas.
A BNC de Formação de Professores foi apreciada pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE) em 2019, ano em que o conselho definiu as novas Diretrizes
Nacionais Curriculares (DCN) para formação inicial de professores da

5

(BRASIL, BNC-Formação, 2018)
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educação básica. Nesse documento, vale destacar avanços na ênfase dada à
prática no processo formativo, ao desenvolvimento das competências gerais,
ao emprego de inovações e das linguagens digitais e ao compromisso com a
igualdade e a equidade educacionais.
O documento reafirma a carga horária de 3200 horas a serem cumpridas em
quatro anos; destas, 800 horas de prática devem ser realizadas presencialmente,
mesmo na modalidade a distância. Há ainda 800 horas de conhecimentos
comuns a todas as licenciaturas. Entretanto, para o curso de Pedagogia, a trilha
se separa entre licenciatura para a educação infantil ou licenciatura para anos
iniciais do ensino fundamental. Os projetos pedagógicos dos cursos (PPC) de
todas as licenciaturas devem contemplar o portfólio como atividade obrigatória,
sempre vinculado às práticas. Neste trabalho, concentraremos nossos esforços
na proposta para cursos de Pedagogia para anos iniciais e para educação infantil.

Formações de professores e evidências
A literatura6 indica que há três categorias para estratégias de formação de
professores de acordo com as concepções teóricas que as fundamentam,
associadas às experiências de aprendizagens proporcionadas aos professores
ao longo do tempo.
•

Formação centrada nas técnicas: programas de formação fundamentados
nessa teoria treinam os professores para a execução de tarefas específicas e
para o desenvolvimento de habilidades pontuais que podem ser reproduzidas
na sala de aula. A principal crítica a esse modelo está na ausência de uma
reflexão sobre a complexidade de sala de aula. “(...) o7 ensino é entendido
como um conjunto de ações memorizáveis e reproduzíveis, estruturadas em
protocolos e passadas adiante por meio de um treinamento focado”.

6

Louzano e Segatto (2019).

7

Louzano e Segatto (2019).
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•

Formação centrada no conhecimento: essa abordagem está pautada nas
teorias cognitivas, principalmente no trabalho de Jean Piaget. O foco está na
capacitação de habilidades específicas para a construção de uma base de
conhecimento da docência, de modo a tornar os professores mais críticos e
reflexivos sobre os processos de ensino e de aprendizagem. A principal crítica
a essa abordagem relaciona-se ao foco excessivo na dimensão teórica, dando
pouca ênfase à formação prática.

•

Formação centrada na prática: essa abordagem parte do fundamento
da aprendizagem como objetivo de estudo dos futuros professores e das
8

metodologias e estratégias utilizadas para formá-los .
Figura 2– Comparação entre as três correntes de formação de professores.
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Fonte: Louzano e Segatto (2019).
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“O futuro professor será levado a refletir sobre a natureza de sua profissão por meio da exploração de

situações concretas de sala de aula, pensando em estratégias práticas (fundamentadas teoricamente)
para a resolução de problemas comuns à etapa de ensino para a qual ele se prepara para lecionar
quando estiver formado” (Louzano e Segatto, p.32, 2019).
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Lee Shulman propõe três categorias de conhecimentos que o professor deve
possuir: conhecimento do conteúdo (mais do que simples fatos e conceitos,
deve entender por que estão estruturados daquela maneira); conhecimento
pedagógico do conteúdo (deve entender o que torna um assunto difícil, as
concepções dos estudantes em diferentes idades e os contextos que podem
influenciar o aprendizado); e o conhecimento curricular. Para ele, o conhecimento
pedagógico do conteúdo é o mais influente. A grande inovação de Shulman foi
propor uma interlocução entre conteúdo e pedagogia.
Os pesquisadores Ball, Thames e Phelps (2008) usaram os conceitos de Shulman
para analisar o conhecimento pedagógico no ensino da matemática. Definiram
quatro tipos de conhecimento: o conhecimento comum de conteúdo (aquilo
que qualquer adulto conseguiria responder); o conhecimento do conteúdo e
dos estudantes; o conhecimento do conteúdo e do ensino (que combina os
saberes da matemática e de como ensinar); e o conhecimento especializado
do conteúdo (que vai além do esperado para um adulto). Concluíram que a linha
entre esses tipos de conhecimento pode ser sutil, e que os professores podem
usá-los em diferentes níveis e momentos.
A professora da Universidade de Stanford Linda Darling-Hammond criou um
modelo conceitual para transformar a vasta produção de informações sobre a
formação docente em processos relevantes de ensino e aprendizagem.

15

Figura 3 - Eixos do Currículo de formação de professores
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Aprendendo na democracia
Fonte: Darling-Hammond e Bransford (2019).

Trata-se de um modelo que centraliza a prática como integradora dos
conhecimentos profissionais da docência, organizados de maneira não
hierárquica e interligados: conhecer o que ensinar, como ensinar e avaliar,
além de se comprometer com a aprendizagem do aluno e a sua própria.
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Assim como na teoria proposta por Schulman, Darling- Hammond, Ball e
demais autores que colocam a prática no centro do processo, há também
evidências empíricas de que isso é chave. Um estudo realizado pela OCDE9
em 2018, por exemplo, aponta que os países com melhor performance no PISA
têm em comum a estruturação da formação inicial de professores com a parte
clínica obrigatória e de longa duração.
Por mais que a importância da formação de professores baseada na prática
seja consensual, não existe um consenso sobre o que ela significa. Em muitos
casos, o termo aplica-se a programas de formação que oferecem a possibilidade
de contato constante em escolas. Entretanto, existem programas que se dizem
baseados na prática em que os estudantes mais “observam a prática” do que de
fato a praticam10. No Brasil, essa é a visão preponderante nos cursos de formação.
A partir da literatura citada, propomos que seja repensada.

Currículos dos cursos de Pedagogia no Brasil
O Brasil tem 7272 cursos de licenciatura oferecidos por 1330 instituições de
ensino superior, com 1,6 milhão de alunos matriculados, segundo censo do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
sendo que metade das matrículas totais está na modalidade de educação
à distância.
Estudos de Bernadete Gatti realizados entre 2008 e 2015 mostram que
a fragmentação dos currículos e a divisão tradicional de disciplinas têm
pouca relação com a prática e a realidade escolar. Analisando 71 currículos
de Pedagogia em todo o país, a autora constata que há neles “insuficiência

9

Effective Teacher Policies. Insights from PISA (2018)
BALL e FORZANI, pp. 8-12. 2010

10
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formativa”: são fragmentados, teóricos e não preparam para o “como” ensinar.
Nos estudos de 2010, os fundamentos da educação preenchiam 26% dos
currículos, enquanto em 2015 passaram a ocupar 37% da carga horária.
Conhecimentos sobre sistemas educacionais ocupavam 15,5% em 2010 e em
2015 6,5%. Já conhecimentos relativos à profissão passaram de 28,9% para
21,5% na comparação entre os dois estudos.

Figura 4 - Distribuição de conteúdo nas matrizes curriculares brasileiras

Fonte: Adaptado com base em Gatti (2010).
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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.
Entretanto, ela aponta dificuldades para a realização de estudos aprofundados
nesse quesito por imprecisões e falta de referências, tanto nas matrizes quanto
no acompanhamento e no monitoramento deles.
Segundo Gatti e Barreto (2009), a análise da oferta dos cursos de licenciatura
permite inferir que as condições da formação dos professores em nosso país
ainda estão distantes de serem satisfatórias. Também indica que a preparação
dos docentes para atuar anos iniciais e da educação infantil em nível superior
ainda é realizada de maneira mais precária que nos demais cursos de graduação.
De acordo com Gatti (2011), os cursos de Pedagogia e as licenciaturas, em grande
medida, não estão voltados para os desafios da prática em sala de aula e pouco
articulam a teoria com o contexto de atuação do professor.
Todos esses fatores, somados aos desafios do marco regulatório pouco
indutor de qualidade, abrem espaço para a precarização da formação docente.
Um aspecto crítico desse cenário, por exemplo, é que o peso das avalições
das IES é maior no que tange aos aspectos de infraestrutura em comparação
com o peso avaliativo de uma matriz didático-pedagógica de qualidade.
Acrescentam-se ao cenário das políticas regulatórias a não obrigatoriedade de
as IES articularem-se com redes de ensino ou escolas e a falta de tradição das
redes de ensino em ver a si mesmas como parte da formação profissional inicial.
Esses fatores ajudam a explicar a formação de professores desarticulada da
prática da escola.
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A construção de um novo olhar para os
cursos de Pedagogia
A construção de um novo olhar para os cursos de Pedagogia no Brasil, a
despeito dos desafios, é possível. As novas diretrizes curriculares nacionais
(DCN) para os cursos de formação de professores trazem elementos-chave
para elevar a qualidade dos cursos, ainda que haja melhorias a serem feitas
nas avaliações e nos demais aspectos regulatórios expostos anteriormente.
É possível também que as propostas pedagógicas das IES já tenham em seus
PPC um conjunto de fatores ancorados na literatura e que dialogam com as
DCN. No entanto, a articulação com as escolas e redes de ensino e a criação
de sistemas de práticas robustos certamente são desafios a serem superados
no Brasil.
Neste documento, parte-se do seguinte pressuposto: uma vez que as IES
executam a formação, elas são também as mais capazes de transpor para a
realidade o que está na regulação e nas evidências, criando provas de conceito
que unam os elementos essenciais de qualidade, a escalabilidade necessária
ao contexto brasileiro e a sustentabilidade operacional dessas propostas.
Portanto, as IES precisam ser parte da solução.

Fatores comuns para cursos de formação
inicial de qualidade
Entre os fatores que constituem uma boa proposta pedagógica para a
formação inicial de professores está, em primeiro lugar, a definição de um
perfil de egresso que seja observável e evidente para alunos, professores e
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demais membros da instituição formadora. Esse perfil é o eixo da proposta
pedagógica e curricular da instituição11 e deve estar ancorado no Marco Referencial
Docente, que, no Brasil, é a Base Nacional Docente disposta nas DCNs.
Esse perfil do egresso para um professor de anos iniciais reflete as
competências e habilidades que o tornem conhecedor do que precisa ensinar
e hábil na forma de ensinar, apto a compreender e lidar com as diferentes
formas de aprendizagem dentro do contexto da escola e ainda comprometido
com a justiça social e o desenvolvimento integral dos alunos. Um licenciado
para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental deveria, por exemplo:
•

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;

•

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.

11

Acessar artigos completos (Carraturi, 2019 e Ferraz, 2020) para maior detalhamento.
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O segundo elemento chave é o modelo de estágio supervisionado na escola.
Conforme mencionado, embora no Brasil os estágios curriculares em escolas
existam nos PPC, nem sempre são executados na prática; quando isso se dá,
em sua maioria são experiências de observação. A proposta de ressignificar
essa importante parte da formação implica incluir o estágio no currículo desde
o início do curso, articulá-lo com as demais disciplinas e estabelecer um
processo de aumento gradativo de complexidade ao longo da formação, como
ocorre nas carreiras da área de saúde, por exemplo, com o estágios em hospitais.
Do ponto de vista de estruturação desse modelo, é importante que a IES
trabalhe com uma rede de escolas provendo uma supervisão tanto de um
professor da instituição formadora quanto de um mentor na escola onde
o aluno estagiará. Bons modelos de referência são o das licenciaturas
daUniversidad Diego Portales (UDP), no Chile, e o Stanford Teacher Education
Program (STEP), da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.

Figura 5: Tripé formativo para o estágio

Fonte: Elaboração própria com base em Carraturi (2019); Abrucio (2016).
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Nesse tripé o orientador do estágio supervisionado, o mentor na escola e o
licenciando têm papéis bem definidos. À escola, entre outros pontos, caberá
oferecer instalações, atividades e condições de aprendizagem profissional e
indicar um mentor (um bom professor com experiência) que acompanhará o
aluno em suas atividades de aprendizagem da docência.
Ao mentor caberá participar das formações da IES, conhecer o plano de
desenvolvimento acadêmico-profissional dos estudantes, registrar e
sistematizar as observações e ações desenvolvidas junto ao licenciando e lhe
proporcionar devolutivas estruturadas de acordo com o que é esperado que
desenvolva, além de auxiliá-lo a desenvolver as competências profissionais da
docência na prática.
Ao licenciando caberá dedicar-se às horas de prática na escola sem prejuízo
do cumprimento de seus compromissos regulares como aluno de licenciatura,
ciente de que se trata de uma prática profissional obrigatória e necessária ao
seu desenvolvimento.
Ao orientador da IES cabe o papel de formar os mentores das escolas,
desenhar o plano de desenvolvimento acadêmico-profissional dos estudantes
de licenciatura, acompanhar o cronograma de execução das ações do estágio,
reunir-se com os mentores e estudantes para avaliar e replanejar a formação
na prática.
As práticas pedagógicas no estágio, como mencionado antes, se tornam
mais complexas dependendo da etapa de formação em que o licenciando se
encontra. Elas devem partir de atividades menos autônomas para atividades
mais autônomas, ou seja, da observação, dos estudos da prática, à execução
de atividades. As demandas no decorrer desse percurso também mudam,
tanto para os atores envolvidos na IES e quanto para a escola.
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A articulação de uma robusta rede de escolas parceiras requer organização
interna nas IES e nas escolas para que a parceria seja benéfica para ambas.
Outro bom exemplo neste campo de estágio é da University City of London, que
conta com uma rede estruturada de escolas parceiras há décadas.
Nesse ponto, cabe ressaltar que no Brasil coexistem modelos de estágio que
fazem parte do cotidiano de muitos licenciandos. As IES têm em seus currículos
os estágios, em geral não remunerados e pouco conectados aos desafios que o
futuro professor encontrará. E há muitas escolas que recebem estagiários para
atuar como auxiliares de professores regentes, por exemplo. Estes últimos são,
em sua maioria, remunerados. Tal modelo dá ao estudante a oportunidade de
vivenciar o ambiente escolar na prática, mas de maneira desconectada das IES
e do currículo de formação. Dessa forma, há oportunidade de repensar a prática
do estágio a partir de experiências que já existem e carecem de ressignificação.
O desafio da desarticulação entre a prática docente e o currículo das IES,
principalmente nos componentes das áreas específicas da formação, vai além
do estágio prático supervisionado. Com raras exceções, a prática na formação
docente, quando acontece, fica relegada apenas aos momentos de estágio,
o que não contribui para endereçar a principal função a ser exercida pelo
professor depois de formado: a de mediador entre o aluno (com seus contextos
e suas necessidades) e o conhecimento acadêmico. Essa mediação nada mais
é do que o ato próprio de ensinar, objetivo primordial da docência. Nesse
sentido, a parte prática da formação do professor não pode estar centrada
apenas nos estágios: todo o currículo da formação precisa estar focado nessa
transposição entre conhecimento e sujeito aprendente. A escola e a sala de
aula precisam permear toda a formação do futuro professor por meio do uso
de artefatos da prática em todos os componentes curriculares da formação.
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Nessa perspectiva, a consolidação dos currículos dos cursos de formação
de professores precisa contemplar, também nos componentes das áreas
específicas a prática, o que pode ser feito por meio do uso de vídeos com
professores ministrando aulas, de atividades reais de alunos de faixas etárias
e níveis de ensino diversos que entrem em contato com aquele contexto, de
estudos de caso sobre desafios da prática docente, do estudo e da análise de
livros didáticos e atividades avaliativas diversas, entre outros. Isso permitirá
que o professor em formação consiga entender como alunos de contextos
e características diversos interagem com os conteúdos da sua área, como
aprendem, quais são os principais erros que cometem e como endereçar esses
erros. Só assim o conhecimento pedagógico do conteúdo pode ser apreendido
pelo estudante de licenciatura.
As aulas dos cursos de formação inicial de professores precisam ser exemplares.
O professor da IES precisa planejar e ministrar suas aulas de maneira análoga à
que se espera que o futuro docente ministre em suas salas de aula quando for a
sua vez de atuar. Isso porque adultos não aprendem quando ouvem ou quando
apenas leem sobre algo12; adultos aprendem quando têm a oportunidade de
vivenciar, de praticar e de refletir sobre a própria prática. Se é esperado do
futuro professor que esteja preparado para lidar com diferentes agrupamentos
de alunos, que domine diversificadas estratégias de ensino e que pratique uma
boa gestão de sala de aula, apenas para citar alguns exemplos, é essencial
que ele vivencie isso durante sua formação e que seus professores forjem
esses comportamentos e estratégias de maneira intencional. A prática como
elemento norteador da formação dos professores precisa contemplar essa
ação exemplar durante toda a formação para a docência.
Além disso, é importante que se crie, para além do estágio supervisionado,
um sistema de práticas robusto (parte clínica). Na experiência da Pontificia

12

KASWORM, 2010.
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Universidad Católica de Chile (PUC Chile), esse sistema é composto por uma
rede institucionalizada de escolas parceiras nas quais os estudantes realizam os
estágios e práticas, em que mentores das escolas buscam manter o vínculo entre
teoria e prática no currículo junto aos docentes do curso.
Figura 6 – Sistema de práticas PUC Chile

Fonte: Louzano e Segatto (2019).

Outro aspecto de qualidade é utilizar o conhecimento pedagógico do conteúdo,
fundamental para elaboração do currículo do curso e para propor pesquisas a
partir dos problemas da realidade trazidos da prática, extremamente relevantes
para a pesquisa nacional. Nada melhor que estudar o objeto de aprendizagem e o
objeto de ensino em didáticas específicas para a área ou componente curricular.
Essa é uma área de pesquisa a ser explorada, e que pode começar na licenciatura.
É preciso incentivar o espírito pesquisador dos futuros professores para que
estejam sempre atualizados e curiosos por novas aprendizagens e solução dos
novos problemas educacionais. currículo junto aos docentes do curso.
Por fim, é importante considerar a formação especializada para a educação
infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Estudos13 indicam
que a formação especializada está associada a melhores resultados para os
13

World Bank. 2018. World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise.
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estudantes e promove mais condições para o desenvolvimento de competências
dos professores. Um bom exemplo é o modelo da Michigan University, oferecido
pela Faculdade de Educação da Universidade de Michigan14. Lá, os futuros
professores devem cursar a faculdade de educação (núcleo básico) e depois
se candidatar a outro programa para ser docente do ensino fundamental ou
do médio. Além disso, o estágio supervisionado conta com um processo de
avaliação e acreditação pelo Estado de Michigan.
A proposta curricular presente neste documento possui dois percursos
deformação. O estudante poderá escolher um deles em dois momentos do
curso:
(i) O primeiro representa a escolha de carreira entre licenciatura para
anos iniciais do ensino fundamental ou para educação infantil;
(ii) Em um segundo momento, o aluno deve optar pelo conjunto de
eletivas de acordo com sua preferência (para aprofundamento ou
diversificação na formação).
A figura abaixo representa as possibilidades de percurso formativo que o aluno
pode seguir:

Figura 7 – Percurso formativo do aluno de pedagogia

Fonte: Carraturi, 2019.

14

Elementary Teacher Preparation Program (https://education.msu.edu/teacher-preparation/elementary/)

27

As disciplinas do núcleo 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 tornar-se um bom professor, também possa contemplar suas
necessidades e interesses específicos. As disciplinas eletivas podem compor
percursos formativos diferenciados, dando ênfase a algumas áreas já
trabalhadas, ou propor novas frentes que não estejam no currículo de todos
os alunos.
O ciclo básico é comum a qualquer curso de formação inicial de professores
e, embora os temas abordados até aqui não tenham sido tratados de forma
exaustiva do ponto de vista de tudo o que precisa ser feito, já representam
um avanço importante. Para que essa nova política se efetive, é importante
quesejam estabelecidos processos formativos para os formadores das IES, uma
vez que mudanças de paradigma, de cultura e de práticas serão necessárias
para atender às novas necessidades na formação docente.
Além da formação de formadores, é preciso haver o estímulo às pesquisas
brasileiras nessa área, como já ressaltado por Gatti em diversos de seus
trabalhos e em Carraturi, 2019. Esses dois pontos – formação de formadores
e pesquisa – são chave porque as IES e as escolas precisam compreender,
vivenciar e sistematizar as experiências no Brasil por meio de processos
reflexivos que criem as condições necessárias, ou a capacidade instalada, para
as mudanças. Para se iniciar esse processo, podem ser realizadas imersões
fora do país, formações de lideranças nas IES e estímulos público e privado à
pesquisa, por exemplo.
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Uma visão para o ensino fundamental
Artigo original: Uma proposta de Currículo para a formação de professores
com ênfase no ensino fundamental (Carraturi, 2019).
A visão de matriz curricular proposta neste capítulo contempla o que deve ser
exigido para formar um bom professor de ensino fundamental de anos iniciais,
com base nos novos marcos regulatórios no Brasil, em evidências acadêmicas
e experiências bem-sucedidas de outros países.
No Chile, a aliança entre escola e instituição formadora é fundamental para a
melhoria da prática da formação docente, e o país tem avançado nesse ponto.
Pesquisa de 2019 revelou que 60% dos chilenos acreditam que ser docente no
país é “um orgulho” (no Brasil, pesquisa realizada pelo Todos pela Educação em
2018 mostrou que 49% dos professores não recomendam a profissão).
No Estados Unidos, o modelo STEP tem sido inspirador para várias
universidades dentro e fora do país. como na Europa, na Ásia e no Oriente
Médio. A proposta curricular busca o equilíbrio entre teoria e prática. O objetivo
da ação educacional é o sucesso de todos os alunos.
O estágio clínico é encarado como uma das atividades mais importantes
do programa; há uma extensa rede de pessoas engajadas na formação dos
futuros professores: coordenadores de área, supervisores de estágio (que
são professores, diretores e dirigentes aposentados do Estado), professores
colaboradores (que recebem os estudantes e os orientam em sala de aula nas
escolas parceiras); a teoria é trazida para responder aos problemas práticos
surgidos na escola.
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Há coerência entre a formação do estudante, o que ele aprende na sala de aula,
a maneira como aprende e sua atuação na escola.
No Brasil, com as novas DCN para formação inicial de professores da educação
básica que enfatizam a prática, o desenvolvimento das competências gerais,
o emprego de inovações e das linguagens digitais, o compromisso com a
igualdade e equidade educacionais algumas perspectivas se abrem. Com
foco na prática e nos objetos de conhecimento de ensino e de aprendizagem,
propomos a proporcionalidade abaixo.
Figura 8 – Currículo proposto para o ensino fundamental e proporcionalidades

Fonte: Carraturi, 2019.
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Além dos focos , o currículo está transversalizado por metodologias ativas,
tecnologia, educação integral e valores como igualdade social e equidade.
Está bastante alinhado com reformas ocorridas no mundo, atende às demandas
contemporâneas e tem a BNCC como orientadora dos objetos de ensino e de
aprendizagem. Isso significa que não é preciso haver disciplinas específicas
para os temas, pois eles se fazem presente em todo o currículo e todas as
disciplinas.
As áreas de desenvolvimento propostas no currículo são:
1) Fundamentos, sistema educacional e políticas educacionais: subsidiarão
o conhecimento do contexto do aluno, da escola, da educação nacional e
principalmente de como o ser humano aprende, o que esperar em cada
etapa e idade, que aspectos cognitivos, afetivos e sociais podem colaborar
na compreensão da criança nessa faixa etária. Envolve o planejamento da
educação em vários níveis até chegar à sala de aula.
2) Gestão de ambientes de aprendizagem: consiste em planejar ações
pedagógicas que efetivem aprendizagens, criar e gerir ambientes respeitosos
de aprendizagem, avaliá-las e ao ensino, propiciar a equidade no ambiente
educacional, principalmente na gestão de grupos, fazer curadoria e aplicação
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.
3) Educação integral: oferece a base teórica e metodológica para desenvolver
uma educação pautada em valores democráticos de uma sociedade que se
pretende justa e inclusiva por meio da equidade.
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4) Objetos de conhecimento e didáticas específicas: esse eixo parte da BNCC
para trabalhar competências específicas por área e por componente curricular,
os objetos de conhecimento em cada competência e sua associação com as
habilidades, lembrando Shulman (1987): “o ensino necessariamente começa
com o professor entendendo o que deve ser aprendido e como deve ser ensinado”.
5) Práticas pedagógicas: há várias práticas que que tornam possível
trabalhar com a realidade da escola como: vídeos da atuação do estudante de
licenciatura, simulações de situações escolares, transcrições (cases criados
com objetivo específico). A formação do docente que orienta essas atividades
aos estudantes de licenciatura tem papel fundamental. Além dessas técnicas,
há o estágio em si.
(i) Estágio para a docência. A proposta para esse aspecto buscou nos
referenciais teóricos o que seria a prática clínica já consagrada em
evidências internacionais, e o mais importante: como ela se dará.
Alguns laços precisam estar definidos:
O grupo de escolas que receberá os estudantes de 		
licenciatura, mediante parceria definida;
O grupo de professores que fará a mentoria desses 		
estudantes na escola;
A definição da coordenação da prática na IES e os		
orientadores dos licenciandos;
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Grupos de alunos que farão a prática na mesma escola por
proximidade ou por afinidade e que trabalham em grupos e
recebem orientações coletivas e individuais semanalmente.
6) Eletivas e encontros temáticos: espaço para abordar os temas relevantes
e atuais sempre que necessário e tratar de especificidades locais e
institucionais. É preciso incentivar o espírito pesquisador e a curiosidade
dos futuros professores. As eletivas permitem compor trilhas formativas
diferenciadas. Ao mesmo tempo em que o currículo deve contemplar uma
base sólida e robusta, ele também deve ser moderno a ponto de garantir a
personalização da jornada de aprendizagem na medida em que esses futuros
profissionais possam desabrochar suas vocações e fortalezas para que se
tornem autônomos nesse processo de aprendizagem, que perdura ao longo de
todo seu desenvolvimento profissional.

Uma visão para a educação infantil
Artigo original: currículo de referência para etapa de educação infantil
(Ferraz, 2020).
Neste capítulo, propõem-se diretrizes para a construção de uma matriz
curricular para alunos de Pedagogia interessados em aprofundar seus estudos
para atuar na educação infantil (EI).
Esta proposta leva em consideração a nova regulação para a formação de
professores no Brasil, além de estar pautada em evidências e nas experiências
de formação de professores de outros países.
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Segundo as DCN (2019) o egresso da licenciatura em Educação Infantil
deverá ter adquirido as competências profissionais nas três dimensões:
conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional,
assim como dominar os objetos de conhecimento previstos na Base Nacional
Comum Curricular – BNCC – para a etapa da Educação Infantil.
Neste contexto, espera-se que o professor de Educação Infantil tenha
construído, ao longo da sua formação, competências, conhecimentos e
habilidades que lhe permitam criar contextos de aprendizagem promotores
do desenvolvimento integral. Tais contextos devem garantir os direitos e
os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, de forma
articulada com seus saberes, suas experiências, com os conhecimentos de
nosso patrimônio cultural, científico, artístico e tecnológico e comprometidos
com a justiça social e a equidade educacional.
Pesquisas15 relacionadas ao impacto da qualidade da formação dos professores
da etapa de Educação Infantil apontam que um bom professor faz a diferença
na aprendizagem das crianças, pois apresenta um maior potencial de
impactar seus processos de desempenho, ao mesmo tempo em que promove
experiências de qualidade. A capacidade que os professores mais qualificados
têm de criar ambientes pedagógicos de alta qualidade16 destaca-se como um
fator de diferenciação nos resultados de aprendizagem das crianças. Esses
docentes promovem práticas que garantem engajamento e interações, tanto
entre adulto e criança como entre crianças, por meio de estratégias de apoio à
aprendizagem como orientação, modelagem e boas perguntas.

17

Neste estudo, as experiências do Chile18, de Évora19 e da Dinamarca20 foram

15

Sheridan, 2009; Pramling e Pramling Samuelsson, no prelo 2011, apud OECD.

16

Elliott, 2006; Sheridan et al., 2009, apud OECD.

17

Litjens e Taguma, 2010, apud OECD.

18

Serrano, 2019.

19

Folque, 2018.

20

Jensen e Haddad, 2018.
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consideradas como referência não só no que diz respeito às dimensões e
competências que caracterizam o perfil do professor de EI, como também
no que concerne às áreas consideradas para a organização das matrizes e
estratégias metodológicas para as aprendizagens propostas aos estudantes
de licenciatura.
No Chile, o perfil do egresso e a matriz Curricular dos cursos de formação
inicial são traçados a partir do documento “Estándares de Formación Inicial
para las carreras de Pedagogia em Educación Parvularia”. Em Portugal o perfil
do egresso dos cursos de formação inicial considera competências específicas
dos educadores de infância, organizadas em dimensões que articulam as
especificidades do contexto da etapa da Educação Infantil destacando a
organização do ambiente educativo, a observação, o planejamento, a relação
e a ação educativa como estruturantes da docência, bem como o caráter
holístico, e não disciplinar, do currículo. Já na Dinamarca, o perfil do egresso
envolve competências especiais para o trabalho pedagógico com as crianças
de 0 a 5 anos para criar e desenvolver ambientes e atividades pedagógicas que
promovam condições para uma vida estimulante e segura para as crianças,
fundamentadas em base pedagógica e profissional.
Ainda considerando as experiências dos países estudados, que enfatizam
o estágio como um diferencial da articulação entre teoria e prática e o
apresentam na Matriz Curricular em uma linha de evolução de escopo e
tempo, é possível observar que a matriz proposta neste estudo considera a
relevância dos contextos de aprendizagens práticas em contraponto aos
teóricos. Na mesma linha de consonância, a matriz dedica uma atenção
especial à formação dos professores nas dimensões artísticas e culturais e em
metodologias de investigação educacional. Também reforça a proposição do
projeto de formação da Universidade de Évora, na qual o educador de infância
é considerado um mediador de culturas: as da infância, as culturas próprias
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de cada comunidade e aquelas acumuladas pelo desenvolvimento humano
nas ciências, nas artes, nas humanidades e no cotidiano. Portanto, para que
esse futuro educador possa exercer seu papel, necessita de uma formação que
promova um forte enriquecimento cultural.
A partir das indicações das pesquisas e dos estudos abordados, também se
considerou a ênfase no conhecimento dos conteúdos do ensino, assim como
nos saberes das crianças e em como elas aprendem. Enfatiza-se ainda a
garantia de que o professor conheça muito bem a fase de desenvolvimento
das crianças, suas características culturais, sociais, étnicas, de gênero e as
suas diferentes realidades e formas de aprender, além da inclusão de assuntos
como psicologia do desenvolvimento, saúde infantil, práticas educativas
para a faixa etária de 0 a 3 anos, formação para o trabalho com os pais e a
comunidade e compreensão e ressignificação das dimensões que constituem
a infância.
As três dimensões de competências envolvidas na formação do professor
de Educação Infantil (conhecimento profissional, prática profissional e
engajamento profissional) são consideradas complementares, integradas e
igualmente relevantes na formação docente, favorecendo, assim, um currículo
integrado. A matriz curricular apresenta uma proposta que busca evidenciar o
entrelaçamento entre saberes, práticas, conhecimentos e valores transversais.
Traz cinco eixos a serem construídos de forma integrada: Didáticas
Integradoras e Pedagogia da Infância; Práticas pedagógicas; Fundamentos,
sistema educacional e currículo; Eletivas e Seminários Temáticos; e Educação
Integral e Formação Artística e Cultural.
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Figura 9 – Currículo proposto para a educação infantil e proporcionalidades

Fonte: Adaptado a partir de Ferraz (2020).

1) Didáticas Integradoras e didáticas específicas (com ênfase em pedagogia
da infância): envolvem a aprendizagem de conhecimentos relacionados a uma
abordagem curricular com foco na aprendizagem e na integração entre as
diferentes áreas de conhecimento. Consideram o conhecimento de didáticas
integradoras, da pedagogia da infância, dos processos de aprendizagem,
planejamento e avaliação e das especificidades das características da infância,
alinhados com os pressupostos das Diretrizes Curriculares Nacionais de
Educação Infantil e com os princípios, conceitos, as concepções e a abordagem
curricular presentes na proposta da BNCC para a etapa da Educação Infantil.
Entre eles estão: concepções sobre infância, aprendizagem e desenvolvimento
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e suas implicações nas práticas pedagógicas, as interações e o brincar como
eixos estruturantes das práticas pedagógicas, os direitos e os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento, a abordagem curricular por campos de
experiência e o papel da documentação pedagógica no apoio às aprendizagens
das crianças, no desenvolvimento profissional do professor, na construção
de uma cultura educacional institucional e também no acompanhamento
e na avaliação das aprendizagens e das conquistas de desenvolvimento das
crianças.
2) Práticas pedagógicas: envolvem a aprendizagem do conhecimento
profissional de maneira integrada ao contexto acadêmico. Isso se dá por
meio de metodologias de investigação educacional e da organização de
unidades curriculares de aprofundamento pedagógico e científico, com base
na interlocução e na análise de situações reais nos contextos escolares e
educativos.
3) Fundamentos, sistema educacional e currículo: esse eixo envolve os
fundamentos da educação para a compreensão do fenômeno educacional,
abordando conhecimentos de Psicologia, História, Sociologia, Antropologia,
História da Educação, Filosofia, Ética, Organização e Administração Escolar,
Gestão Curricular, Engajamento com as Famílias e a Comunidade, Educação
Inclusiva, Tecnologia e Mídias Digitais no apoio à Aprendizagem, entre outros.
4) Eletivas e Seminários Temáticos: esse eixo envolve o conhecimento de temas
relevantes e atuais para debate e atualização do currículo em seminários, além da
possibilidade de abordar especificidades locais e institucionais. A cada semestre
é possível escolher temas e apresentadores da localidade para expor, debater,
trazer novidades aos estudantes, assim como eles próprios podem apresentar
suas pesquisas. As eletivas podem compor trilhas formativas diferenciadas, dar
ênfase a experiências e saberes já trabalhados ou propor novas frentes que não
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estejam no currículo. As escolhas de oferta podem estar vinculadas aos desafios e
interesses locais e às demandas sociais de cada contexto.
Educação Integral e Formação Artística e Cultural: envolve a aprendizagem
na prática de diferentes formas de expressão estética por meio das múltiplas
linguagens organizadas em unidades, como teatro, música, dança, fotografia,
modelagem, entre outras. Considera a formação cultural do estudante a partir
do seu engajamento na produção de obras culturais, em intervenções sociais
que articulam o conhecimento científico, ético e artístico e em experiências
de formação prática que promovam espaços de significação da pedagogia da
infância.
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CONCLUSÃO
Os avanços nas políticas educacionais brasileiras, como as novas diretrizes
curriculares para a formação de professores, abrem espaço para que as
instituições de ensino superior caminhem para a necessária transformação da
formação de professores no Brasil, elevando sua qualidade.
As evidências abordadas neste estudo indicam a necessidade de integrar teoria
e prática para tornar o futuro professor apto no ensino, nas aprendizagens e no
desenvolvimento dos alunos.
Os currículos apresentados neste trabalho representam um ponto de vista
dentre muitos possíveis. Espera-se que 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 e nas atuais experiências mundiais na formação de professores
que resultam na melhoria da aprendizagem para o país.
As possibilidades estão abertas e aqui buscamos trazer o que entendemos
ser a formação de “um bom professor”, na sociedade contemporânea,
estabelecendo o que 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.
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