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Examina-se neste texto as atuais diretrizes curriculares de formação inicial de professores de Geo-
grafia no Brasil, com o objetivo de compreender os contextos e os processos em que essas diretrizes 
foram produzidas. Para isso, verifica-se o movimento de reformulação das políticas nacionais de 
formação docente no país, a partir da emergência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996 
e das prescrições legais que se seguiram, no tocante à formação dos profissionais do ensino. Detém-
se particularmente nos contextos e processos de elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Formação de Professores da Educação Básica em Nível Superior, as quais, em articulação com 
outros documentos, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação, dentre 
eles os de Geografia, determinaram a construção dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatu-
ra em Geografia. Conclui-se que essas diretrizes resultaram dos embates, tensões e convergências 
entre o projeto de reforma político-econômica assumido pelo Estado, em consonância com orienta-
ções geradas no âmbito da conjuntura nacional e internacional, e a luta do movimento de agentes e 
entidades sociais ligados à formação e trabalho docente que, por vezes, apresenta-se como resistên-
cia à implementação do projeto do governo. Não obstante, no limite de implementação da política 
proposta, tais medidas são potencialmente favoráveis à elevação da qualidade dos cursos de 
licenciatura, ao permitir a promoção da criatividade e da inovação, da introdução de novos métodos 
e abordagens de ensino e aprendizagem, de ressignificação de concepções e práticas de formação 
docente. Contudo, sem deixar de reconhecer experiências onde isto efetivamente ocorra, o quadro 
geral ainda apresenta muitas dificuldades, que têm a ver com a problemática educacional brasileira 
contemporânea, marcada, de um lado, pelas reformas dos sistemas de ensino e, de outro lado, pela 
permanência de antigos obstáculos e emergência de novos desafios, decorrentes das próprias refor-
mas e das transformações da sociedade de modo geral. 
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Introdução 
 

Tendo em vista as demandas geradas pelas novas configurações do sistema mundo-socieda-
de (políticas, econômicas, culturais e ambientais) os governos, em diferentes escalas de poder e 
ação, têm investido em reformas das instituições sociais, responsáveis pela organização da vida in-
dividual e coletiva. No tocante à agenda educacional, o Estado tem buscado a ampliação do acesso e 
da permanência de crianças e jovens na escola, tendo como meta a universalização progressiva do 
ensino em todos os níveis básicos, começando pela educação infantil, fundamental e média, respec-
tivamente, e investido na expansão da formação profissional de nível médio e superior. As reformas 
educacionais exigidas por esta nova conjuntura se dão por meio de uma série de ações que culmi-
nam com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB/96) e as 
sucessivas medidas complementares ou alternativas que se seguiram1. A adoção destas políticas, 

                                                           
1  Entre estas medidas se destacam os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica (DCNED), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica (DCNFPEB) e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 



que refletem ideais nacionais e supranacionais2, visa ao desenvolvimento de competências, 
habilidades e conhecimentos básicos dos alunos para a vida produtiva e participativa, de maneira a 
assegurar o progresso econômico e social do país. A introdução de novas concepções de ensino e 
aprendizagem levou ao questionamento das metodologias e formas de abordagem dos conteúdos e 
procedimentos de avaliação até então desenvolvidos nas práticas escolares. Com isto, passou-se a 
questionar a função da escola e seu papel na formação/qualificação profissional das pessoas, exi-
gindo-se “outra escola”, com “outros professores”, com outros conteúdos, com outras formas de en-
sinar e aprender, com outros sentidos e finalidades. 
 Estes questionamentos já fazem parte do debate educacional brasileiro há décadas, com a 
emergência do movimento promovido pelas instituições de pesquisa e ensino, sindicados, associa-
ções, organizações não governamentais e demais entidades engajadas na luta pela qualidade do en-
sino e defesa de uma escola que priorize a formação da pessoa para o exercício da cidadania. Ou 
seja, preparada para a vida produtiva e participativa pelo viés da relação crítica, reflexiva, ética e 
solidária com os meios de produção, trabalho e consumo, com as outras pessoas, com o território, as 
cidades e o lugar, com os mecanismos de representatividade, com os recursos naturais e as formas 
de intervenção humana. Com as propostas de reforma, estes ideais são ampliados e reforçam a ne-
cessidade de mudanças substanciais na escola e em seus fundamentos, o que implica em transfor-
mações nas condições de trabalho e formação dos professores. 

Particularmente no âmbito da formação inicial de professores para as disciplinas específicas 
da educação básica (Ciências, Geografia, História, Matemática, Português...), as mudanças almeja-
das exigem, entre outras coisas, o estabelecimento de diretrizes nacionais comuns, com a possibili-
dade de contextualizações, adaptações e mediações locais; o fortalecimento dos cursos de formação 
docente, com base no ensino, pesquisa e extensão, tendo a universidade como espaço privilegiado 
para esta formação; a aprendizagem da docência por meio de processos que tomam o campo da edu-
cação em sua totalidade, com seu status epistemológico próprio, evitando-se uma formação restrita 
ao campo da prática; a superação da sobreposição/oposição dos diferentes tipos de conhecimentos 
que compõem os programas e práticas curriculares; integração entre os componentes curriculares 
(conhecimentos específicos e conhecimentos didático-pedagógicos); articulação entre teoria e práti-
ca, entre universo da formação e universo da escola básica; desenvolvimento, por parte dos licenci-
andos, de conhecimentos sobre os processos de ensino e aprendizagem (conhecimentos específicos 
das ciências de referência e sua função no desenvolvimento intelectual, emocional e social do aluno, 
assim como sua forma de abordagem na educação escolar); problematização das especificidades da 
docência e dos processos de constituição dos saberes a ser ensinados na escola (sua história, ele-
mentos estruturantes, fontes, relações com as ciências de referência...); entendimento, por parte dos 
futuros professores, dos processos político-administrativo-organizacionais da escola e dos sistemas 
de ensino, das formas de participação e intervenção necessárias; e reconhecimento, nas orientações 
e práticas curriculares, das singularidades e diversidades dos agentes escolares, das tradições escola-
res, das culturas e dos saberes dos alunos e dos professores.  
 As diretrizes curriculares nacionais (tanto para formação inicial de professores quanto para 
os cursos de graduação por áreas específicas) integram a política que visa promover as referidas 
mudanças, propondo uma “revisão radical” dos programas de formação docente a fim de superar o 
modelo até então predominante, entendido como defasado/atrasado e ineficiente do ponto de vista 
conceitual e operacional. O processo de elaboração e implementação destas diretrizes é marcado por 
embates, lutas, disputas próprios da dinâmica de estruturação e funcionamento do campo educacio-
nal brasileiro, evidenciando o enfrentamento entre visões e projetos com nuances distintas de esco-

                                                           
2  Conforme análises de Freitas (1999), Melo (1999), Pereira (1999) e Scheibe & Bazzo (2001), as reformas 
educacionais levadas a efeito no Brasil desde o final da década de 1970 e em especial nos anos de 1990, que visam à 
reorientação dos sistemas de ensino, em todos os níveis, estão diretamente relacionadas às transformações da sociedade 
e do mundo do trabalho, ao processo de reestruturação produtiva e aos novos rumos do Estado, em escala regional, 
nacional e global. Reafirmada como questão central, a mudança nas políticas de formação dos profissionais da educação 
se consolida na década de 1990, seguindo decisões tomadas no âmbito de organismos internacionais, como o Banco 
Mundial e o Fundo Monetário Internacional. 



la, educação e sociedade, por meio da atuação de entidades e agentes em diferentes instâncias de de-
cisão. Neste contexto, sobressaem-se os projetos formulados e encaminhados pelo governo, a partir 
de uma agenda institucional representativa do conjunto da sociedade, e o movimento de crítica e re-
sistência a estes projetos, em partes ou no todo, encampado por agentes e entidades representativos 
de segmentos historicamente comprometidos com a causa da educação no país3. Diante disso, 
examina-se neste texto as atuais diretrizes curriculares de formação inicial de professores de 
Geografia no Brasil, com o objetivo de compreender os contextos e os processos em que essas 
diretrizes foram produzidas. 
 
Diretrizes curriculares nacionais para os cursos de licenciatura: proposição de novo modelo 
de formação de professores 
 

Ao reorganizar os currículos da escola básica, adotando mudança de concepção e maior fle-
xibilização4, a LDB impõe reformulações nas políticas de formação dos professores para os níveis 
de ensino infantil, fundamental e médio. Entre as reformulações que se seguem à LDB, destacam-se 
as diretrizes curriculares nacionais para a formação dos professores, já previstas na Lei nº 
9.131/1995 de criação do Conselho Nacional de Educação (CNE) e no Parecer CNE nº 776/1997, 
que define orientações gerais para formulação das diretrizes curriculares dos cursos de graduação. 
Em consonância com princípios veiculados na LDB, estas orientações defendem que o ensino supe-
rior deve assegurar maior flexibilidade na organização de cursos e carreiras, necessitando de pro-
funda revisão de toda sua tradição burocrática, que se revela incongruente com as tendências con-
temporâneas que consideram a graduação etapa inicial da formação continuada. Com este entendi-
mento, o CNE estabelece que as diretrizes nacionais constituem orientações para a elaboração dos 
currículos que devem ser necessariamente respeitadas por todas as instituições de ensino superior, 
de modo a assegurar a flexibilidade e qualidade da formação oferecida aos estudantes. 
 A partir destas orientações, o Ministério da Educação designa grupos de trabalhos para ela-
borar as diretrizes curriculares dos cursos de graduação, sendo que as diretrizes relativas à formação 
de professores são formuladas em separado, sob responsabilidade de comissão integrada por repre-
sentantes das Secretarias de Educação Fundamental, Educação Média e Tecnológica e Educação 
Superior. Em 2000, a proposta de diretrizes curriculares para formação de professores é submetida à 
análise do CNE, através de comissão bicameral, integrada por conselheiros da Câmara de Educação 
Básica e da Câmara de Educação Superior. Após 21 reuniões internas e submeter a proposta à apre-
ciação da comunidade educacional, por meio de cinco audiências públicas regionais, uma reunião 
institucional técnica, uma reunião técnica e uma audiência pública nacional, o Ministério da Educa-
ção, por meio do Conselho Nacional de Educação, aprova as diretrizes curriculares nacionais para 
formação de professores da educação básica em cursos de nível superior, através do Parecer CNE nº 
9/2001, da Resolução CNE nº 1/2002 e demais normas de alteração, complementação e/ou consoli-
dação da política de formação docente. Conforme previsto no Parecer nº 776/1997, o CNE busca re-
conhecer a importância da colaboração da comunidade educacional para subsidiar as deliberações 
sobre as diretrizes curriculares formuladas pelo Ministério da Educação. No entanto, o movimento 
organizado de agentes e entidades ligados à formação e exercício profissional docente reclama que 
a participação da comunidade educacional na discussão da formulação das diretrizes não repercute 
nas decisões, alegando autoritarismo do governo na fixação das reformas. 

                                                           
3  Entre estes, figuram entidades como a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 
(ANFOPE), a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação (CNTE). 
4  A LDB/1996, além de ampliar o conceito de educação básica, que passa a constituir o ensino infantil (creches 
e pré-escolas), o ensino fundamental de oito anos e o ensino médio de, no mínimo, três anos, fixa uma base curricular 
comum nacional, que deve ser complementada em cada sistema de ensino e escola por uma parte diversificada, de 
acordo com as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela, o que culmina com 
o estabelecimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 
fundamental e médio.   



 Nesse cenário, as diretrizes curriculares nacionais para formação de professores são resulta-
do dos embates, tensões e convergências entre o projeto de reforma político-econômica assumido 
pelo Estado e a luta do movimento de agentes e entidades sociais ligados à formação e trabalho do-
cente que, por vezes, apresenta-se como resistência à implementação do projeto do governo. A pro-
posta do governo busca construir sintonia entre a formação de professores, os princípios veiculados 
na LDB/1996, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, ensino fundamental, 
ensino médio, e suas modalidades, e os Parâmetros Curriculares Nacionais. No tocante aos perfis 
profissionais, consolida a diferenciação da formação em três tipos de carreiras: Bacharelado 
Acadêmico, Bacharelado Profissionalizante e Licenciatura, conferindo à Licenciatura terminalidade 
e integralidade própria em relação ao Bacharelado, com projeto específico, o que exige currículos 
independentes que não se confundam com o Bacharelado ou com a antiga formação de professores 
chamada de modelo “3+1”. Com isso, pretende enfrentar questões históricas que têm marcado a 
formação nos cursos de licenciatura: ênfase nos conteúdos da área de conhecimento, onde o 
Bacharelado constitui opção natural que possibilita, também, na forma de apêndice, o diploma de 
licenciado, cuja atuação se torna residual e é considerada, dentro da universidade, inferior, em meio 
à complexidade da área, configurando atividade vocacional ou que permite “grande dose de 
improviso e auto-formulação do ‘jeito de dar aula’”; deficiências da estrutura curricular e 
“abreviação indevida dos cursos, na forma de licenciaturas curtas e de complementação 
pedagógica”, que frequentemente “simplificaram tanto o domínio do conteúdo quanto a 
qualificação profissional do futuro professor”; e ausência de projeto institucional que focalize os 
problemas e especificidades das diferentes etapas da educação básica, “estabelecendo o equilíbrio 
entre o domínio dos conteúdos curriculares e a sua adequação à situação pedagógica [...]” (Parecer 
CNE nº 9/2001, p. 16-17). 
 Diante destas questões, a proposta reforça que a revisão do processo de formação de profes-
sores passa, necessariamente, pelo enfrentamento de problemas no campo institucional e no campo 
curricular. No campo institucional, destacam-se a segmentação da formação dos professores, o que 
reproduz e contribui para a dispersão na prática desses profissionais e, certamente, repercute na tra-
jetória escolar dos alunos da educação básica; submissão da proposta pedagógica à organização ins-
titucional, o que ocorre nos cursos de licenciatura que funcionam como anexo dos cursos de bacha-
relado, impedindo a construção de sua identidade curricular; isolamento das escolas de formação 
em relação à comunidade, às outras escolas e aos diversos espaços educacionais existentes na socie-
dade, necessários à criação de ambiente científico e cultural que amplie o horizonte de referência do 
exercício da cidadania; e distanciamento entre as instituições de formação de professores e os siste-
mas de ensino da educação básica, com o desconhecimento, por parte de alunos e egressos dos cur-
sos de licenciatura, dos documentos referenciais das políticas de educação, cuja inclusão nos pro-
gramas de formação é condição para que os professores possam inserir-se no projeto nacional, esta-
dual e municipal de educação. No campo curricular, destacam-se a desconsideração do repertório de 
conhecimento dos professores em formação; tratamento inadequado dos conteúdos; falta de oportu-
nidade para desenvolvimento cultural; tratamento restrito da atuação profissional; concepção restrita 
de prática; inadequação do tratamento da pesquisa; ausência de conteúdos relativos às tecnologias 
da informação e comunicação; desconsideração das especificidades dos níveis/modalidades de ensi-
no da educação básica; e desconsideração das etapas da educação básica e das áreas de conhecimen-
to que compõem seu quadro curricular, tendo em vista que “na formação dos professores para as sé-
ries finais do ensino fundamental e para o ensino médio, por forçar da organização disciplinar [...] 
predomina uma visão excessivamente fragmentada do conhecimento” (Parecer CNE nº 9/2001, p. 
27). 
 Assim, os princípios norteadores para revisão da formação de professores são apresentados 
como superação dos problemas identificados, de modo a enfrentar o desafio de promover uma for-
mação de alto nível, entendida como preparação voltada para o atendimento das demandas de exer-
cício profissional específico, que não seja genérica nem somente acadêmica. O primeiro princípio 
elege a concepção de competência como núcleo da orientação do curso de formação, cuja constru-
ção (aquisição, aprendizagem) deve se refletir nos objetos da formação, na eleição dos conteúdos, 



na organização institucional, na abordagem metodológica, na criação de diferentes tempos e espa-
ços de vivência para os professores em formação, em especial na própria sala de aula e no processo 
de avaliação, sempre a partir da articulação entre teoria e prática. O segundo princípio postula que 
haja coerência entre a formação e a prática profissional, considerando: a simetria invertida do pro-
cesso de formação, de modo que o preparo do futuro professor, por ocorrer em lugar semelhante 
àquele em que vai atuar, tenha consistência entre sua vivência no curso e o que dele se espera; a 
aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e valores articulados à 
realidade e aos demais indivíduos, mobilizando-se capacidades pessoais; os conteúdos como meio e 
suporte para a constituição das competências; e a avaliação como parte integrante do processo de 
formação, que possibilite o diagnóstico de lacunas e aferição dos resultados alcançados, observando 
as competências a serem constituídas e as correções de percurso eventualmente necessárias. O 
terceiro princípio coloca a pesquisa como dimensão intrínseca do processo de ensino e 
aprendizagem, uma vez que o professor precisa tanto dispor de conhecimentos e saber mobilizá-los 
para e na ação educativa, quanto de compreender o movimento de construção desses 
conhecimentos, de modo a “manter-se atualizado e fazer opções em relação aos conteúdos, à 
metodologia e à organização didática dos conteúdos que ensina” (Parecer CNE nº 9/2001, p. 36).  

Em face desses princípios, são definidas as diretrizes gerais a serem seguidas na construção 
do projeto pedagógico dos cursos de formação inicial de professores: considerar o conjunto das 
competências necessárias à atuação profissional, adotando-as como norteadoras tanto da proposta 
pedagógica, em especial do currículo e da avaliação, quanto da organização institucional e da gestão 
da escola de formação; garantir a constituição das competências objetivadas na educação básica (re-
ferentes aos valores democráticos, ao papel social da escola, aos conteúdos a serem ensinados, ao 
conhecimento pedagógico, aos processos de investigação da prática pedagógica e ao desenvolvi-
mento profissional), contemplando diferentes âmbitos do conhecimento profissional do professor 
(envolvendo questões sociais, políticas, econômicas, culturais, ambientais, além do conhecimento 
sobre o desenvolvimento humano e a própria docência); orientar a seleção dos conteúdos das áreas 
da educação básica de maneira a ir além daquilo que será ensinado nas diferentes etapas da escolari-
dade, devendo ser tratados de forma articulada com suas didáticas específicas; e tomar as competên-
cias profissionais a serem construídas pelos professores como referência de todos os tipos de avalia-
ção, tendo por finalidade “a orientação do trabalho dos formadores, a autonomia dos futuros profes-
sores em relação ao seu processo de aprendizagem e a qualificação dos profissionais com condições 
de iniciar a carreira” (Resolução CNE nº 1/2002, p. 2). De acordo com a proposta, o conjunto de 
competências elencadas no texto das diretrizes “não esgota tudo que uma escola de formação possa 
oferecer aos seus alunos, mas pontua demandas importantes oriundas da análise da atuação 
profissional”, as quais devem ser “contextualizadas e complementadas pelas competências específi-
cas próprias de cada etapa e modalidade da educação básica e de cada área do conhecimento a ser 
contemplada na formação” (Resolução CNE nº 1/2002, p. 3). 

Com isso, a proposta de diretrizes nacionais para a formação de professores, segundo argu-
mentação do Parecer CNE nº 1/2001, inverte a lógica que tradicionalmente determinou a organiza-
ção dos currículos: “em lugar de partir de uma listagem de disciplinas obrigatórias e respectivas car-
gas horárias, o paradigma exige tomar como referência inicial o conjunto das competências que se 
quer que o professor constitua no curso” (p. 51). Dessa forma, considerando que são as competênci-
as que orientam a seleção e ordenamento dos conteúdos relativos ao conhecimento profissional, 
bem como a configuração dos tempos e espaços de formação, indicam-se critérios de organização 
da matriz curricular, expressos em eixos que articulam as dimensões da formação profissional e si-
nalizam tipos de atividades de ensino e aprendizagem que materializam o planejamento e ação do-
cente. Nesse sentido, na elaboração do projeto curricular, deve-se buscar “formas de organização, 
em contraposição a formas tradicionais concentradas exclusivamente em cursos e disciplinas, a par-
tir das quais se trabalhem conteúdos que, também, são significativos para a atuação profissional” 
(Parecer CNE nº 9/2001, p. 52). Nas diretrizes é enfatizada a flexibilidade necessária para que cada 
instituição construa projetos inovadores e próprios, abrangendo as dimensões teóricas e práticas, a 
interdisciplinaridade, os conhecimentos dos diferentes âmbitos, de fundamentos da educação e pe-



dagógicos, da formação comum e específica, bem como a autonomia intelectual e profissional dos 
futuros professores (Resolução CNE nº 1/2002). Para isso, espera-se que ao longo da formação os 
futuros professores vivenciem ações compartilhadas, de modo a ampliar as possibilidades de res-
postas às situações reais, além do exercício e desenvolvimento da autonomia profissional e intelec-
tual, do senso de responsabilidade pessoal e coletivo, da ética profissional, por meio da articulação 
entre:  

• Práticas disciplinares e interdisciplinares, o que não significa mera justaposição ou convi-
vência, na matriz curricular, de estudos nessas duas perspectivas, mas sim o aprofundamento 
dos conhecimentos disciplinares, indagando-se sobre sua relevância e pertinência, para com-
preender, planejar, executar e avaliar situações de ensino e aprendizagem, o que só pode ser 
feito mediante práticas interdisciplinares;  

• A constituição de competências comuns aos professores da educação básica e o atendimento 
às especificidades do trabalho pedagógico em todas as etapas da escolaridade nas quais es-
ses professores vão atuar. Assim, “a formação deve ter como referência a atuação profissio-
nal, onde a diferença se dá, principalmente, no que se refere às particularidades das etapas 
em que a docência ocorre”, devendo esta – a docência – “ser tratada no curso de modo espe-
cífico” (Parecer CNE nº 9/2001, p. 55);  

• Conhecimento específico e conhecimento educacional-pedagógico que fundamenta a ação 
docente, devendo os currículos de formação contemplar espaços, tempos e atividades que fa-
cilitem, permanentemente, a transformação dos objetos de conhecimento em objetos de ensi-
no. Trata-se de garantir a ampliação, ressignificação e equilíbrio de conteúdos tanto para os 
professores de atuação multidisciplinar de educação infantil e séries iniciais do ensino fun-
damental quanto para os professores de atuação em áreas específicas do conhecimento;  

• Teoria e prática, a qual não deve se reduzir a um espaço isolado, que a restrinja ao estágio, 
mas sim estar presente desde o início e permanecer durante todo o processo de formação, no 
interior das áreas ou disciplinas que constituírem os componentes curriculares, e não apenas 
nas disciplinas pedagógicas. Além disso, a dimensão prática deve ocorrer também em tempo 
e espaço curricular específico, que extrapole o estágio, numa perspectiva interdisciplinar, 
com ênfase na observação e reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas atra-
vés da análise e resolução de problemas. 
 
O processo de construção dessa proposta de diretrizes nacionais é acompanhado pela comu-

nidade de profissionais da educação através da participação junto às instâncias de poder e decisão e, 
sobretudo, do debate, da crítica e da proposição, com a mediação da reflexão sobre as experiências, 
da prática, da pesquisa e da produção teórica. Sem deixar de reconhecer a diversidade de perspecti-
vas e opiniões, esse movimento ganha unidade em torno do contra-discurso ao discurso oficial, re-
velando tensões e convergências nem sempre possíveis, principalmente no tocante à concepção do 
projeto de educação e do modelo de formação docente veiculado nas diretrizes, expresso nas pro-
postas de mudança relativas ao lugar da formação dos professores, à estrutura e organização dos 
currículos, às finalidades, princípios e dimensões do processo de formação e, consequentemente, ao 
perfil profissional desejado. Nesse sentido, um posicionamento compartilhado por agentes e entida-
des representativos da área da educação, como mostram Brzezinsk (2001), Freitas (1999, 2002, 
2003, 2007), Melo (1999) e Scheibe & Bazzo (2001)5, considera que o processo de elaboração das 
diretrizes para os cursos de graduação insere-se no programa de reforma do ensino superior exigido 
por organismos internacionais, visando adequar a formação dos profissionais aos novos rumos da 
economia, marcada pela globalização dos mercados e reestruturação dos sistemas produtivos. Dessa 
forma, aponta-se que, diante da dependência do governo aos organismos estrangeiros, financiadores 
das políticas educacionais, a elaboração das diretrizes nacionais se submete ao modelo de formação 
                                                           
5  Cita-se esses trabalhos por expressarem e divulgarem os posicionamentos, em relação à elaboração das 
diretrizes, das principais entidades representativas da área da educação, como a Associação Nacional pela Formação dos 
Profissionais da Educação (ANFOPE), Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).  



docente implantado em outros países, que institucionaliza a formação fora da universidade e “preo-
cupa-se muito mais em conceder uma certificação do que conferir uma boa qualificação aos futuros 
professores” (Brzezinsk, 2001, p. 120). 

Assim, uma crítica recorrente incide sobre a proposta de se criar, ratificando opção política 
manifestada na LDB/1996, agência de formação de professores desvinculada da universidade, em 
espaço próprio, sob a justificativa de dar terminalidade e integralidade aos cursos de licenciatura em 
relação aos de bacharelado. Na avaliação de Scheibe & Bazzo (2001, p. 12), a proposta do governo, 
ao regulamentar os Institutos Superiores de Educação, estabelece como local preferencial para a for-
mação docente o nível mais baixo da hierarquia do ensino superior, “uma solução que, independen-
te do setor ao qual se vincula (pública, particular, comunitária), deverá ser a mais barata em todos 
os sentidos”. Com isso, haveria uma atualização da tradição cultivada no interior da universidade 
brasileira de privilegiar as faculdades ou centros de ciências puras, aplicadas ou tecnológicas e os 
cursos de bacharelado em detrimento das faculdades/centros de educação e dos cursos de licenciatu-
ra, reforçando a desresponsabilização da universidade pela formação de professores. Além disso, a 
flexibilização e diversificação dos currículos, das modalidades de cursos e dos arranjos institucio-
nais levariam à fragmentação dos processos de formação, reforçando preconceitos e discriminações 
tanto das licenciaturas em relação aos bacharelados, quanto entre as licenciaturas de diferentes for-
matos. A preocupação do movimento organizado dos profissionais da educação é, portanto, com o 
delineamento de “uma política de formação de professores que oferece diferentes oportunidades de 
formação aos estudantes, dependendo dos percursos anteriores na educação básica e das suas condi-
ções de classe” (Freitas, 2007, p. 1206). 

Esse aspecto leva à crítica dos fundamentos das diretrizes curriculares, os quais, conforme 
posicionamento do movimento de educadores, não contemplam os pilares de formação de professo-
res historicamente construídos e reivindicados pela luta dos educadores, colocando em seu lugar 
concepções norteadoras que provocariam o rebaixamento da qualidade da formação, com conse-
quente desvalorização do profissional docente. Isto estaria posto nos parâmetros e princípios orien-
tadores das diretrizes para os cursos de formação de professores, ao tomarem como referenciais as 
diretrizes da educação básica, diferentemente das diretrizes para os cursos de graduação (na modali-
dade bacharelado), que se baseiam nos conhecimentos científicos da respectiva área de formação. 
Para Freitas (1999), essa organização dos cursos de formação de professores leva a crê que os estu-
dos aí desenvolvidos, separados da pesquisa e produção de conhecimento tanto nas disciplinas de 
metodologias de ensino quanto nas de fundamentos da educação, adquirem caráter técnico e instru-
mental, retirando do profissional da educação a possibilidade de se desenvolver como intelectual 
responsável por uma área específica do conhecimento. Essa crítica se dá em razão da hipótese de 
que as políticas de formação de professores pretendem gradativamente transferi-la do campo da 
educação, de caráter científico e acadêmico, para o campo da “epistemologia da prática”, prevale-
cendo uma concepção pragmática de formação em andamento não só nas instituições isoladas, mas 
também nas universidades brasileiras, decorrente de uma tendência na área da educação que vem 
assimilando desde o início da década de 1990 ideias oriundas de reformas dos sistemas de ensino de 
diferentes países (Freitas, 2002, 2003). Portanto, a crítica se faz à emergência da prática como di-
mensão privilegiada de aprendizagem do trabalho docente, relegando a segundo plano a formação 
teórica, intermediada pela reflexão sobre a prática e pela produção e socialização de conhecimento.  

Nessa perspectiva, a principal crítica do movimento de agentes e entidades representativos 
da área da educação se direciona ao núcleo central do novo projeto de formação de professores: a 
concepção de competências como política de formação e instrumento de avaliação e certificação da 
profissão docente. Segundo análise de Freitas (2003), as matrizes curriculares de formação docente 
adotadas pelo MEC, que reúnem um conjunto de habilidades, capacidades e competências centradas 
nos conhecimentos e conteúdos que os estudantes devem aprender e que os professores devem ensi-
nar, dá continuidade ao processo de definição dos mecanismos necessários à otimização e regulação 
do trabalho e carreira docente. Assim, reclama-se que as diferentes dimensões da formação de pro-
fessores numa perspectiva unitária e sócio-histórica – conforme reivindicação construída na trajetó-
ria do movimento dos educadores – não são contempladas nas matrizes de competências do MEC, 



reforçando “o carácter técnico-instrumental do trabalho docente – o que e como ensinar –, em detri-
mento do debate sobre os fins da educação” (Freitas, 2003, p. 1117 – grifos da autora). Nessa pers-
pectiva, questionam-se as definições de competências que fundamentam as diretrizes curriculares, 
as quais, de acordo com Macedo (2000), são sempre postas em contraposição ao ensino voltado 
para conteúdos, pontuando a passagem de um ensino centrado no saber e no conhecimento para um 
ensino centrado em competências. Nesse sentido, argumenta-se que a noção de competências 
“mantém o carácter comportamental e a estrita associação entre escolarização e mundo produtivo”, 
de modo que “a formação passa a ser dimensionada em função das necessidades estritas do mundo 
do trabalho”, aproximando-se da ideia de performatividade dos processos de formação6, cuja 
consequência mais imediata é “a subordinação das instituições de ensino ao poderes constituídos” 
(Macedo, 2000, p. 10-14). 

A alternativa construída coletivamente no âmbito do movimento dos educadores, expressa 
no entendimento da ANFOPE, seria a base comum nacional, a qual supõe uma fundamentação co-
mum para todos os cursos de formação de professores, considerando a docência – entendida como 
trabalho pedagógico – o maior fator de identidade profissional de todos os professores, a partir dos 
seguintes princípios: sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno educacional e seus 
fundamentos históricos, políticos e sociais, bem como os domínios dos conteúdos a serem ensina-
dos pela escola; unidade entre teoria e prática, o que implica assumir uma postura em relação à pro-
dução de conhecimento que perpassa toda a organização curricular, não se reduzindo à mera justa-
posição da teoria e da prática ao longo do curso, assim como não separando a formação do bacharel 
e do licenciado, embora considere suas especificidades; gestão democrática da escola, de modo que 
o profissional da educação conheça e vivencie formas de gestão democráticas entendidas como su-
peração do conhecimento de administração enquanto técnica, apreendendo o significado social das 
relações de poder que se reproduzem no cotidiano da escola, nas relações entre os profissionais, en-
tre estes e os alunos, assim como na concepção e elaboração dos conteúdos curriculares; compro-
misso social do profissional da educação na superação das injustiças sociais, da exclusão e da dis-
criminação, na busca de uma sociedade mais humana e solidária; trabalho coletivo e interdiscipli-
nar, através de um processo coletivo de fazer e pensar, pressupondo uma vivência de experiências 
particulares que possibilite a construção do projeto pedagógico-curricular de responsabilidade da 
comunidade escolar; e integração da concepção de educação continuada como direito dos profissio-
nais da educação sob responsabilidade das redes empregadoras e das instituições formadoras 
(Scheibe & Bazzo, 2001). Essa base possibilitaria uma formação teórica sólida, bem como a apro-
priação do conhecimento sobre o campo de trabalho onde o profissional deverá atuar, a escola, de 
modo que a formação ofereça condições para que os professores, além de dominarem a base comum 
nacional, busquem as mais diferentes especializações como forma de aperfeiçoar seu preparo, tanto 
na formação inicial quanto na continuada (Brzezinski, 2001). A base comum nacional constituiria 
uma forma de resistência aos processos de desqualificação e desvalorização dos professores – medi-
ante a imposição de uma perspectiva produtivista e tecnicista aos programas de formação –, rom-
pendo com a ideia de currículo mínimo, referenciais, diretrizes e parâmetros, forjada no contexto 
das políticas de reforma dos sistemas de ensino e regulação do trabalho docente (Freitas, 2003). 
 A partir desses ideais, defende-se a instituição de uma política global de formação docente, 
de caráter histórico-social e que responda às necessidades atuais, o que implicaria, de acordo com 
Freitas (2007): 1) uma ação conjunta entre as universidades e demais instâncias formadoras e os sis-
temas de ensino, de maneira a rever a formação básica, assegurar condições dignas de trabalho e 
formação continuada; 2) a revisão das estruturas das instituições formadoras do profissional da edu-

                                                           
6 Conforme explicação de Macedo (2000), performatividade se trata de um mecanismo de controle indireto que, 
em vez de intervir, prescrever e controlar a realização de cada tarefa, estabelece objetivos e/ou competências e cobra o 
seu desenvolvimento, estabelecendo relações funcionais entre o Estado e as diferentes esferas do sistema social. O 
ensino, como uma dessas esferas, deve contribuir para melhorar a performance do sistema social, construindo as 
competências necessárias para isso, onde se situa a formação de professores, que se destinaria não mais à preparação de 
sujeitos capazes de construir um projeto de emancipação, mas a fornecer ao sistema agentes capazes de desempenhar 
adequada e eficentemente suas funções na estrutura social. 



cação, experienciando novas maneiras de organizar a formação do educador e avançando para for-
mas de organização por cursos e programas, para todos os níveis de ensino, contemplando a forma-
ção inicial e continuada; e 3) o estabelecimento de uma integração permanente entre as instituições 
de formação do profissional da educação, as entidades organizadas dos trabalhadores da educação e 
demais entidades da área educacional, na instituição e fortalecimento de fóruns coletivos de debate 
e indicação de políticas de formação e valorização profissional. Para Brzezinski (2010), esse projeto 
seria assumido por agentes engajados no movimento dos profissionais da educação, em particular 
por aqueles que mantêm compromisso acadêmico, científico, pedagógico, social e político com a 
formação dos profissionais da educação; que adotam a concepção histórico-social de educação; que 
se baseiam no paradigma das relações entre cultura, sociedade e educação; que defendem a 
educação básica e a educação superior públicas de qualidade para todos; que se engajam em 
associações, entidades e sindicatos; que vivem e respeitam a cultura e a forma de vida das 
populações; que lutam para que sejam eliminadas todas as formas de desigualdade. Em que pese a 
hegemonia do projeto oficial, os rumos que a educação brasileira tem tomado nas últimas décadas 
refletem a luta desse movimento alternativo, cuja resistência ou contra-proposição às mudanças 
garantiram, por exemplo, a permanência da formação de professores, para todos os níveis de ensino, 
nas universidades, mediante processos de ensino, pesquisa e extensão, com a intervenção dos 
centros/faculdades de educação. 
 
Reformulação das licenciaturas em Geografia: rupturas, mudanças e permanências 
 
 A aprovação das diretrizes nacionais para formação inicial de professores exige a reorgani-
zação dos currículos das licenciaturas por áreas específicas, responsáveis pela preparação dos pro-
fessores das matérias para as séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, entre eles os de 
Geografia. Os documentos que apresentam estas diretrizes – o Parecer CNE nº 9/2001, a Resolução 
CNE nº 1/2002 e demais normas complementares – não fazem nenhuma referência direta aos pro-
gramas de formação das áreas específicas, limitando-se à indicação dos aspectos estruturantes dos 
currículos, além do conjunto de princípios, objetivos e competências a serem seguidos, perseguidos 
e construídas no desenvolvimento dos cursos. Embora entidades representativas das diferentes áreas 
de conhecimento relacionadas à formação docente, como a Associação de Geógrafos Brasileiros 
(AGB), no caso das licenciaturas em Geografia, tenham participado do processo de discussão acer-
ca da elaboração das diretrizes nacionais, não há documentos (tornados públicos pelo MEC) que ex-
pressem as proposições, deliberações e formulações decorrentes dos posicionamentos dessas entida-
des no tocante às diretrizes que orientam as licenciaturas específicas. Assim, esses documentos 
constituem referenciais genéricos a partir dos quais se definem as linhas gerais dos programas de 
formação, mais do ponto de vista conceitual do que sistemático, mantendo-se a influência dos currí-
culos das áreas específicas de conhecimento, oriundos das respectivas tradições científicas, os mes-
mos destinados aos cursos de bacharelado, sobre a elaboração desses programas, quanto à seleção e 
organização de conteúdos e métodos. 
 As diretrizes nacionais para organização dos currículos por áreas específicas são definidas 
paralelamente à elaboração das diretrizes para formação de professores, porém sem haver articula-
ção entre os dois processos7, mesmo nas áreas em que se ofertam cursos nas modalidades 
bacharelado e licenciatura. As diretrizes para os cursos de Geografia constam no Parecer CNE nº 
492/2001 e na Resolução CNE nº 14/2002, que resultam de proposta produzida por intermédio da 
                                                           
7  De acordo com Cacete (2003), as comissões de especialistas encarregadas de elaborar as diretrizes curriculares 
(das áreas específicas) para os cursos de graduação discutiram em separado da comissão e do grupo de trabalho 
nomeados pelo Ministério da Educação encarregados de elaborar uma proposta de diretrizes para a formação inicial de 
professores da escola básica em cursos de nível superior, apontando a tendência de separação dos cursos de licenciatura 
dos cursos de bacharelado correspondentes. Na opinião de Braga (2000), professora e pesquisadora especialista da área 
de ensino de Geografia, a proposta de diretrizes para formação inicial de professores, construída no interior do MEC, 
atropela o processo de reflexão que as universidades brasileiras já faziam sobre a construção de propostas de diretrizes 
curriculares para os cursos superiores, desconsiderando a existência de comissões de especialistas, por área de 
conhecimento, que vinham elaborando essas propostas de diretrizes, cujo trabalho chegava aos momentos finais. 



Secretaria de Educação Superior (SESu), do Ministério da Educação (MEC) e aprovada pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE), em conjunto com as diretrizes dos cursos de Filosofia, 
História, Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, 
Arquivologia e Museologia. Diferentemente do documento que estabelece as diretrizes para os 
cursos de formação docente (Parecer CNE nº 9/2001), cujos aspectos são detalhados em 60 páginas 
de texto, o Parecer CNE nº 492/2001 dispõe a caracterização das diretrizes de cada um dos cursos 
em um texto sucinto de apenas três páginas. A parte referente aos cursos de Geografia, colocada sob 
o título de “Diretrizes Curriculares para os Cursos de Geografia”, contém uma pequena introdução e 
o conjunto de diretrizes. Inicialmente, faz-se breve exposição sobre a concepção de Geografia, as 
mudanças ocorridas na ciência geográfica e de sua situação na contemporaneidade, em termos de 
conteúdos e métodos, o que tem imposto “desafios para a formação não apenas do geógrafo-
pesquisador (técnico e planejador) como também para o geógrafo-professor do ensino fundamental, 
médio e superior” (Parecer CNE nº 492/2001, p. 10). Diante disso, o documento recomenda que os 
departamentos ou colegiados de cursos de Geografia, enquanto instâncias responsáveis pelo 
dinamismo e implementação das mudanças que se façam necessárias nos currículos, não podem 
desconhecer novas possibilidades abertas pela LDB/1996 na perspectiva de flexibilização das 
estruturas dos currículos, transformando conteúdos e técnicas em percursos viáveis para a formação 
do pesquisador e profissional em Geografia. Recomenda-se, pois, que essas instâncias devem 
buscar caminhos para superar a “cultura da cartilha” e assumir a liberdade da crítica e criação, como 
área de conhecimento que tem seu objeto específico, sem abrir mão do rigor científico e 
metodológico, sendo estes os pressupostos que norteiam a proposta de diretrizes para os cursos de 
Geografia. 
 A título de diretrizes curriculares, o documento apresenta seis aspectos: perfil do formando, 
competências e habilidades, organização dos cursos, conteúdos curriculares, estágios e atividades 
complementares e conexão dos cursos com a avaliação institucional. O perfil do formando é traçado 
a partir do que se espera do futuro profissional em Geografia: compreender os elementos e proces-
sos concernentes ao meio natural e ao construído, com base nos fundamentos filosóficos, teóricos e 
metodológicos da Geografia; e dominar e aprimorar as abordagens científicas pertinentes aos pro-
cessos de produção e aplicação do conhecimento geográfico. Dessa maneira, elegem-se como di-
mensão nuclear dos cursos de Geografia a construção de conhecimentos relativos ao arcabouço teó-
rico e metodológico das diversas áreas ou subáreas que constituem a ciência geográfica, tendo em 
vista a preparação do especialista (pesquisador, técnico, planejador) em Geografia. Embora se possa 
argumentar que esse perfil contempla a preparação do docente em Geografia, não se visualiza a si-
nalização, de modo explícito, da construção de conhecimentos sobre os fundamentos, conteúdos e 
métodos relativos ao ensino e aprendizagem da Geografia para a escola básica. Isso só se verifica na 
definição das competências e habilidades gerais e específicas, as quais são postas como sendo a 
mesma coisa, uma vez que não há em nenhuma parte do documento explicação sobre a concepção 
de competência e habilidade adotada nas diretrizes, tão pouco o que as caracterizam e diferenciam 
uma da outra, confundindo-se, ainda, com objetivos8. Refletindo a concepção veiculada no perfil do 
formando, as competências/habilidades gerais elencadas indicam um direcionamento das diretrizes 
para a organização dos cursos em torno da preparação dos futuros profissionais em Geografia para 
desenvolver pesquisas e atividades técnicas nas diversas linhas e interfaces do conhecimento geo-
gráfico. A preparação do docente em Geografia está prevista apenas nas competências/habilidades 
específicas, enfatizando o domínio e sistematização do conteúdo como aspecto/dimensão central do 
processo de formação dos professores de Geografia para os diferentes níveis de ensino: 
 

                                                           
8  Segundo Macedo (2000), ao currículo centrado em competências devem estar associados desempenhos que 
demonstrem a sua aquisição, o que torna muito tênue a diferença entre este tipo de currículo e um currículo centrado em 
objetivos. No caso da proposta de diretrizes do MEC para formação inicial de professores, as competências 
estabelecidas confundem-se com objetivos. Para a autora, na medida em que as funções de ambos na elaboração 
curricular parecem se sobrepor, é compreensível a assimilação do novo conceito a outro já amplamente aceito no 
planejamento pedagógico. 



Competências e Habilidades 
 
A) Gerais 
 
Os cursos de Graduação devem proporcionar o desenvolvimento das seguintes habilidades 
gerais: 
a) Identificar e explicar a dimensão geográfica presente nas diversas manifestações do co-
nhecimento; 
b) Articular elementos empíricos e conceituais, concernentes ao conhecimento científico 
dos processos espaciais; 
c) Reconhecer as diferentes escalas de ocorrência e manifestação dos fatos, fenômenos e 
eventos geográficos; 
d) Planejar e realizar atividades de campo referentes à investigação geográfica; 
e) Dominar técnicas laboratoriais concernentes à produção e aplicação do conhecimento 
geográfico; 
f) Propor e elaborar projetos de pesquisa e executivos no âmbito de área de atuação da 
Geografia; 
g) Utilizar os recursos da informática; 
h) Dominar a língua portuguesa e um idioma estrangeiro no qual seja significativa a produ-
ção e a difusão do conhecimento geográfico; 
i) Trabalhar de maneira integrada e contributiva em equipes multidisciplinares. 
 
B) Específicas 
 
a) Identificar, descrever, compreender, analisar e representar os sistemas naturais; 
b) Identificar, descrever, analisar, compreender e explicar as diferentes práticas e concep-
ções concernentes ao processo de produção do espaço; 
c) Selecionar a linguagem científica mais adequada para tratar a informação geográfica, 
considerando suas características e o problema proposto; 
d) Avaliar representações ou tratamentos gráficos e matemático-estatísticos; 
e) Elaborar mapas temáticos e outras representações gráficas; 
f) Dominar os conteúdos básicos que são objeto de aprendizagem nos níveis fundamental e 
médio; 
g) Organizar o conhecimento espacial adequando-o ao processo de ensino-aprendizagem 

em Geografia nos diferentes níveis de ensino. (Parecer CNE nº 492/2001, p. 11) 
  
 Em face do perfil profissional e das competências/habilidades elegidos, o Parecer determina 
que os cursos de Geografia podem ser estruturados em quatro níveis/modalidades de formação: de 
bacharéis, aplicada-profissional, de pesquisadores e de docentes, devendo este se orientar também 
pelas diretrizes do MEC para formação inicial de professores da educação básica. Determina-se ain-
da que os currículos contemplem conteúdos básicos e complementares da Geografia, organizados 
em torno de três núcleos: específico, de conteúdos referentes ao conhecimento geográfico; comple-
mentar, de conteúdos necessários à aquisição de conhecimento geográfico e que podem ser oriundos 
de outras áreas, o que não exclui os de natureza específica da Geografia; e núcleo de opções livres, 
composto de conteúdos escolhidos pelo aluno. Quando se tratar de licenciatura, inclui-se os conteú-
dos definidos para a educação básica, suas respectivas didáticas e as pesquisas que as embasam. 
Completam o programa de formação os estágios e atividades complementares, entendidos como 
parte da necessidade de integração entre teoria e prática e entre a pesquisa básica e a pesquisa apli-
cada, cuja organização cabe ao colegiado dos cursos. Nessas diretrizes, apontam-se como atividades 
integrantes da formação do aluno de Geografia, além das disciplinas: estágios, que podem ocorrer 
em qualquer etapa do curso, desde que seus objetivos sejam claramente explicitados; seminários; 
participação em eventos; discussões temáticas; atividades acadêmicas à distância; iniciação à pes-
quisa, docência e extensão; vivência profissional complementar; estágios curriculares, trabalhos ori-
entados em campo, monografias e estágios em laboratórios; elaboração de projetos de pesquisa e 
executivos, além de outras atividades acadêmicas que o colegiado dos cursos julgar pertinentes. O 
último aspecto destacado como diretriz para os cursos de Geografia reserva o direito destes criarem 
critérios para avaliação periódica, em consonância com os critérios definidos pela IES a qual per-
tencem. 



 A Resolução CNE nº 14/2002, que ratifica o texto do Parecer CNE nº 492/2001, estabele-
cendo as diretrizes curriculares para os cursos de Geografia, determina que estas orientem a elabo-
ração do projeto pedagógico do referido curso e que esse projeto explicite: a) o perfil dos formandos 
nas modalidades bacharelado, licenciatura e profissionalizante; b) as competências e habilidades ge-
rais e específicas a serem desenvolvidas; c) a estrutura do curso; d) os conteúdos básicos e comple-
mentares e respectivos núcleos; e) os conteúdos definidos para a educação básica, no caso das licen-
ciaturas; f) o formato dos estágios; g) as características das atividades complementares; e h) as for-
mas de avaliação. Segundo aquela Resolução, a carga horária do bacharelado em Geografia obedece 
ao disposto em norma própria sobre a oferta de cursos nesta modalidade, enquanto que a licen-
ciatura em Geografia cumpre o que determina a Resolução CNE nº 2/2002, integrante do Parecer 
CNE nº 28/2001. Conforme esses documentos, a conclusão dos programas de formação inicial de 
professores para a educação básica ocorre mediante a integralização de, no mínimo, 2.800 horas, em 
que a articulação entre teoria e prática garanta, nos termos dos projetos pedagógicos, as seguintes 
dimensões de formação: 400 horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do 
curso; 400 horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso; 
1.800 horas de aulas com conteúdos de natureza científico-cultural; e 200 horas para outras formas 
de atividades acadêmico-científico-culturais9. De acordo com o Parecer CNE nº 28/2001, a prática 
como componente curricular difere da prática de ensino e do estágio supervisionado, devendo ser 
uma atividade flexível, planejada no momento da elaboração do projeto pedagógico e acontecer du-
rante todo o processo de formação, em articulação com o estágio obrigatório e demais atividades. 
Nessa perspectiva, o estágio supervisionado, entendido como o tempo-espaço de aprendizagem da 
prática profissional, constitui atividade intrinsecamente articulada à prática como componente curri-
cular e às atividades de trabalho acadêmico. Por sua vez, o componente curricular denominado tra-
balho acadêmico, que compreende as atividades destinadas à aprendizagem dos conteúdos das dife-
rentes áreas de conhecimento, inclui o ensino presencial exigido pelas diretrizes nacionais, mas 
também atividades realizadas “fora da sala de aula”, como seminários, apresentações, exposições, 
participação em evento científico, estudos de casos, visitas e ações de caráter científico, técnico, 
cultural e comunitário, produções coletivas, monitoria, resolução de situações-problema, projetos de 
ensino, entre outras. 
 
Considerações finais 
 
 Em geral, as críticas e resistências ao modelo de formação docente proposto pelas diretrizes 
curriculares nacionais provêm do entendimento de que a intenção do MEC de dar integralidade e 
terminalidade às licenciaturas significa, efetivamente, a separação destas dos cursos de bacharelado. 
Com isto, reforçaria e expandiria a tradição de desresponsabilização da universidade pela formação 
docente e seu deslocamento para faculdades isoladas (institutos de educação), em condições inferio-
res de preparação profissional, o que institucionalizaria e consolidaria a diferenciação e marginali-
zação das licenciaturas em relação aos cursos de bacharelados. Ou seja, de uma formação docente 
de caráter mais prático e técnico, baseada no desenvolvimento de competências e habilidades, em 
detrimento de um desenvolvimento profissional global, a partir da construção de conhecimentos 
teóricos e metodológicos sólidos, potencialmente capazes de compreender o fenômeno da educação 
em todos os seus aspectos e dimensões e não somente quanto à instrumentalização para o processo 
de ensino e aprendizagem. A consequência seria a desigualdade entre a formação dos estudantes 
oriundos das classes mais favorecidas social e economicamente, abrigados nos cursos de bacharela-

                                                           
9  O Parecer CNE nº 9/2007 reorganiza a carga horária mínima dos cursos de formação de professores para os 
anos finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional de nível médio, estruturados em 
habilitações especializadas por componente curricular ou abrangentes por campo de conhecimento, dos quais passa-se a 
exigir, no mínimo, 2.800 horas de efetivo trabalho acadêmico, compreendendo pelo menos 300 horas de estágio 
supervisionado e pelo menos 2.500 horas dedicadas às demais atividades de formação. Embora indique a revogação da 
Resolução CNE nº 2/2002, este Parecer ressalta que continuam sendo referências para a elaboração dos projetos 
pedagógicos dos referidos cursos orientações substantivas que constam no Parecer CNE nº 28/2001. 



do, de maior qualidade, e daqueles com condições de vida e percursos escolares menos favorecidos, 
egressos da rede pública de ensino, cujo acesso à educação superior se limitaria predominantemente 
aos cursos de licenciatura, de menor qualidade. Em última instância, isto se refletiria na educação 
básica, sobretudo pública, eliminando as oportunidades de transformação de sua realidade e repro-
duzindo as condições pelas quais passam os professores em suas trajetórias escolares e que lhes 
condicionam como caminho mais viável de formação profissional de nível superior o magistério. 
Isto porque, as chances de corrigir esta distorção, decorrente das peculiaridades das histórias de vida 
e percursos escolares dos estudantes, com formação de qualidade dentro da universidade e tudo o 
que sua estrutura de ensino, pesquisa e extensão agregaria ao desenvolvimento profissional dos 
futuros professores, estariam comprometidas pelo que determina as novas orientações oficiais. 
 De fato, depois da LDB/1996 e das diretrizes curriculares nacionais há uma vulgarização das 
licenciaturas, aumentando a oferta de formação de professores para a educação infantil, ensino fun-
damental e ensino médio fora das universidades, em cursos cada vez mais ocupados por estudantes 
pobres, principalmente após a política do governo federal de expansão do acesso à educação superi-
or, com significativo incremento da rede privada e da educação a distância, lócus majoritário das 
novas licenciaturas10. Não obstante, mesmo com a implementação de programas de incentivo e fi-
nanciamento do acesso e permanência dos estudantes em cursos de formação de professores11, ob-
serva-se decréscimo proporcional da procura por estes cursos, tanto nas instituições públicas quanto 
nas instituições privadas12. Certamente, há relação direta entre a expansão das licenciaturas na rede 
privada e na educação a distância e as diretrizes curriculares, à medida em que estas abrem caminho 
para a configuração de novos formatos de cursos, por meio dos seus princípios de diversificação e 
flexibilização dos programas curriculares e das modalidades de ensino. No entanto, o esvaziamento 
dos cursos de licenciatura que tem ocorrido nas universidades, e também nas faculdades isoladas, 
deve-se a uma conjuntura mais ampla que, embora envolva o movimento de reformulação do mode-
lo de formação docente, não se limita a ele exclusivamente, dependendo de outras questões, como o 
estatuto social e econômico da carreira docente. 
 Do ponto de vista do modelo de formação, um aspecto que concorre para esta situação é a 
falta de identidade dos cursos de licenciatura que desde sua origem, independente de onde aconte-
cem, dentro ou fora da universidade, funcionam como apêndice dos cursos de bacharelado, com 
programas de formação organizados em torno da sistematização dos conhecimentos produzidos no 
âmbito das ciências correspondentes, configurando um obstáculo que persiste mesmo após a refor-
mulação proposta pela LDB/1996 e diretrizes curriculares. Na realidade, a exemplo do que se passa 
com os cursos que integram licenciatura e bacharelado, os cursos de licenciatura independentes, 
criados antes ou depois da reformulação, funcionam como cursos de bacharelado acrescidos de dis-
ciplinas destinadas à aprendizagem dos fundamentos teóricos e metodológicos necessários ao exer-
cício docente, cuja diferença em relação ao antigo modelo é basicamente a localização desses com-
ponentes curriculares nos tempos e espaços dos programas de formação, que em vez de se concen-
trarem nos momentos finais, distribuem-se ao longo dos cursos. Convém destacar que este entendi-

                                                           
10  De acordo com a pesquisa de Gatti, Barretto & André (2011), entre 2001 e 2009, o número de matrículas em 
cursos de formação de professores (licenciatura e licenciatura+bacharelado) aumentou aproximadamente 51,5%, sendo 
mais ou menos 29,5% de incremento na rede pública e 70,5% na rede privada. Neste contexto, enquanto o número de 
matrículas em cursos presenciais teve acréscimo de apenas 6%, nos cursos à distância foi superior a 7800%, cuja maior 
parte (78%) pertence à rede privada. Entretanto, o crescimento das matrículas nos cursos de formação de professores é 
bem menor do que o constatado nos demais cursos de graduação, ocorrendo decréscimo proporcional tanto nos cursos 
de licenciatura quanto nos de licenciatura+bacharelado.  
11  A Lei nº 11.096/2005, que institui o Programa Universidade para Todos (ProUni), incentiva os professores da 
rede pública de ensino a ingressar nos cursos normal superior, pedagogia e demais licenciaturas, isentando-os do 
cumprimento do critério da renda. A Portaria Normativa MEC nº 2/2008, que regulamenta o Fundo de Financiamento 
Estudanntil (FIES), coloca, entre os cursos considerados prioritários para o programa, as licenciaturas em química, 
física, matemática e biologia. 
12  Conforme Gatti, Barretto & André (2011), a evasão nos cursos de formação de professores (licenciatura e 
licenciatura+bacharelado) tem sido sistematicamente grande, chegando em torno de 30%. Quando se considera somente 
as licenciaturas, nos cursos de pedagogia o número de concluintes, em cinco anos, caiu pela metade e nas demais 
licenciaturas caiu cerca de 17%. 



mento não descarta experiências de inovação desenvolvidas em diferentes contextos, transformando 
e ressignificando práticas de formação de professores em cursos de licenciatura vinculados ou não a 
universidades, com base nos preceitos das diretrizes curriculares nacionais ou não. Deste modo, o 
problema maior não é a separação entre os cursos de licenciatura e bacharelado, tão pouco seu des-
locamento para espaços institucionais específicos e próprios, mas sim a caracterização da licencia-
tura, na parte especificamente voltada à construção dos conhecimentos disciplinares relativos às res-
pectivas ciências de referência, como versão simplificada do programa do bacharelado o que, na 
prática, existe desde sempre, cuja estrutura essencial é reproduzia e mantida pelo “novo” modelo de 
formação. 
 Transcorridos mais de dez anos da emergência das diretrizes curriculares nacionais, e de sua 
proposta de “revisão radical” da formação docente, os cursos de licenciatura ainda apresentam, em 
grande parte, elementos e problemas semelhantes àqueles evidenciados ao longo da trajetória da 
formação inicial de professores em nível superior no país13. Deste modo, fica comprometida a fina-
lidade principal da “nova” política, que é a superação do antigo modelo de formação docente, o cha-
mado esquema 3+1, que se caracteriza pela oposição e sobreposição dos componentes curriculares, 
realizando-se basicamente dois cursos distintos: um com duração de aproximadamente três ou qua-
tro anos, dedicado às disciplinas de formação geral e científicas específicas e outro com duração 
mais ou menos de um ano, destinado às disciplinas de formação pedagógica (fundamentos da edu-
cação, metodologias de ensino e estágios). Os cursos de licenciatura continuam se organizando em 
torno deste modelo, tendo em vista que, ainda hoje, na maioria das universidades e demais institui-
ções de formação de professores para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, as disci-
plinas de conteúdo específico (próprios das ciências de referência) e de formação geral ficam a car-
go dos institutos, faculdades, centros ou departamentos básicos, enquanto que as disciplinas peda-
gógicas são de responsabilidade dos espaços correspondentes na área de educação. Embora este mo-
delo apresente formatos distintos, a concepção é uma só, pois mesmo nas instituições que ofertam 
apenas licenciatura e a preparação pedagógica acontece desde o primeiro ano de curso, predomina a 
dicotomia formação disciplinar – formação para a docência, à medida que o ensino do conteúdo es-
pecífico prevalece sobre o didático-pedagógico14. 
 Não obstante, às diretrizes curriculares têm se seguido medidas de implementação das mu-
danças propostas ou de correção de percursos, na busca do atendimento às reivindicações por me-
lhorias dos programas de formação de professores, com repercussão direta nas instituições e no de-
senvolvimento dos cursos15. Verifica-se, por exemplo, a redistribuição da carga horária dos cursos, 
com a introdução de novos componentes curriculares, aumentando-se e diversificando os tempos e 
espaços dedicados às disciplinas de fundamentos da educação, metodologias de ensino, estágios, 
práticas e outras atividades curriculares, na tentativa de equilibrar e melhor articular as diferentes 
dimensões do processo de formação. Entre as medidas, o lançamento da Política Nacional de For-
mação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, através do Decreto MEC nº 6.755/2009, 
representa uma tentativa do governo federal em estabelecer uma política global de formação docen-
te, procurando sistematizar, por meio da Coordenação de Pessoal de Nível Superior (CAPES), os 
vários mecanismos legais propostos de forma isolada e focalizada. No limite de implementação da 
política proposta, tais medidas são potencialmente favoráveis à elevação da qualidade dos cursos de 
licenciatura, ao permitir a promoção da criatividade e da inovação, da introdução de novos métodos 
e abordagens de ensino e aprendizagem, de ressignificação de concepções e práticas de formação 
docente. Contudo, sem deixar de reconhecer experiências onde isto efetivamente ocorra, o quadro 
                                                           
13  Vários estudos revelam e discutem esta realidade, entre eles os de Bontempi Jr (2011), Brzezinski (2010), 
Dias-da-Silva e outros (2008); Freitas (2007); Gatti (2011, 2010a, 2010b) e Pereira (2011). 
14  Em pesquisa de abrangência nacional, direcionada à análise da estrutura e funcionamento das propostas 
curriculares para as licenciaturas, de instituições públicas e privadas, conclui-se que há uma situação problemática e a 
configuração de uma crise nos cursos de formação inicial de professores (Gatti & Nunes, 2009). 
15  Nesta direção, destaca-se o investimento do governo em programas de apoio ao desenvolvimento do processo 
de formação, como o Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência); o Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID) e os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente (Fóruns das Licencia-
turas). 



geral ainda apresenta muitas dificuldades16, que têm a ver com a problemática educacional 
brasileira contemporânea, marcada, de um lado, pelas reformas dos sistemas de ensino e, de outro 
lado, pela permanência de antigos obstáculos e emergência de novos desafios, decorrentes das 
próprias reformas e das transformações da sociedade de modo geral. 
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