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RESUMO: 
O propósito deste trabalho, que se baseia em estudos que vimos desenvolvendo sobre a 
universitarização da formação de professores desde o final dos anos 1990, é contribuir 
para a elaboração do balanço crítico de uma política de formação de professores 
outorgada aos educadores e às instituições formadoras, sob a égide do governo 
neoconservador de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Tal política teve como 
eixo central a criação de um novo tipo de estabelecimento de ensino superior no Brasil, 
a saber, o Instituto Superior de Educação, introduzido no aparelho escolar brasileiro 
pela LDBEN 9.394/96. 
Palavras-Chave: Ensino Superior; Instituto Superior de Educação; Formação de 
Professores em Nível Superior. 
 
 
RESUME: 
Le but de ce travail, fondé sur des études que nous ménons sur l’universitarisation de la 
formation des enseignants depuis la fin des années 1990, est de contribuer à 
l’élaboration du bilan critique d’une politique de formation d’enseignants imposée aux 
éducateurs et aux institutions de formation, sous le gouvernement neoconservateur de 
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Cette politique a eu comme axe central la 
création d’un établissement d’enseignement supérieur de nouveau type, à savoir, 
l’Institut Supérieur d’Education, introduit dans l’appareil scolaire brésilien par la Loi de 
Directives et Bases de l’Education Nationale (Loi 9.394/96). 
Mots-Clés : Enseignement Supérieur; Institut Supérieur d’Education; Formation des 
Enseignants au Niveau Supérieur.  
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1. Introdução 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sancionada em 20 de 

dezembro de 1996 (LDBEN 9.394/96), introduziu importante e controversa novidade no 

campo da formação de professores no Brasil, ao determinar a criação de Institutos 

Superiores de Educação (ISE), que, ao lado das universidades, deveriam se 

responsabilizar pela formação de professores da educação infantil ao ensino médio. 

Com efeito, em seu artigo 62, a LDBEN 9.394/96 previu: "A formação de docentes 

para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 

graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação." No artigo 

seguinte, a LDBEN 9.394/96 definiu laconicamente o alcance dos institutos por ela 

criados: "Os institutos superiores de educação manterão: I - cursos formadores de 

profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à 

formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino 

fundamental ; II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior que queiram se dedicar à educação básica ; III - programa de 

educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis".   

De forma minimalista, como assinalou Cunha (1997), a LDBEN 9.394/96 criou 

um novo estabelecimento de ensino no âmbito do aparelho escolar brasileiro e, mais 

precisamente, uma nova agência formadora de professores, para funcionar 

paralelamente àquelas que já existiam : a Universidade e, vale lembrar, a ainda 

popularmente chamada Escola Normal. Assim, com o advento da LDBEN 9.394/96, 

acentuou-se o debate sobre o lugar da formação de professores no Brasil, tendo-se como 

referência imediata a luta de forças e de posições que se travava no Conselho Nacional 

de Educação (CNE), órgão responsável pela regulamentação dos ISE. Seminários, 

debates, comunicações em congressos, publicações e audiências públicas promovidas 

pelo CNE ocorreram de forma intensa e, direta ou indiretamente, subsidiaram as 

decisões do Conselho a respeito da matéria. Finalmente, em 30 de setembro de 1999, 

quase três anos após a entrada em vigor da LDBEN 9.394/96, foi publicada a Resolução 

CNE/CP 01/99, que dispõe sobre os ISE, regulamentando, enfim, o funcionamento 

desses institutos. Hoje, pouco mais de dez anos depois de sua regulamentação e já em 

claro processo de enfraquecimento, sobretudo após a publicação da Resolução CNE/CP 

01/2006, que dispõe sobre as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em 
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Pedagogia, os ISE já começam a ser analisados como fugaz experiência de formação de 

professores em nível superior, principalmente no que tange ao curso de graduação que, 

desde o início, sempre foi sua principal marca de distinção: o Curso Normal Superior.  

Assim, o propósito deste trabalho, que se baseia em estudos que vimos 

desenvolvendo sobre a universitarização da formação de professores (Carneiro, 1997, 

1998, 2002; Paiva, 2003 ; Carneiro e Paiva, 2004; Araújo, 2006 ; Paiva e Carneiro, 

2009, entre outros), é contribuir para a elaboração do balanço crítico de uma política de 

formação de professores outorgada aos educadores e às instituições formadoras, sob a 

égide do governo neoconservador de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e com a 

surpreendente e decisiva participação do então Senador Darcy Ribeiro (PDT-RJ).  

 

2. A universitarização da formação de professores e os ISE: rotas opostas 

Iniciamos esta seção, definindo, em breves palavras, o fenômeno que, com 

outros especialistas (Zay, 1992; Bourdoncle, 1994; Perrenoud, 1996), chamo de 

universitarização da formação de professores. Tal fenômeno se consolidou, sob 

diferentes modalidades, como alternativa para a formação de professores, inclusive do 

professor dos anos iniciais do ensino fundamental, em diferentes sociedades 

(Bourdoncle, 1990; Hamel, 1991; Perrenoud, 1994). Mas por que, afinal de contas, 

inúmeros países foram progressivamente adotando essa alternativa? Primeiramente, 

formar em nível universitário significa apostar na formação de um professor dotado de 

maior autonomia intelectual para pensar, inventar, adaptar, enfim, ser sujeito da sua 

ação profissional, deixando de seguir prescrições pedagógicas. O professor formado em 

nível universitário tende a ser capaz de estabelecer uma nova relação com o 

conhecimento acumulado, assumindo a postura de (des)construtor de saberes, em um 

processo mediado pelas relações socio-pedagógicas que estabelece com os alunos e com 

os profissionais da escola. Assim concebido, o professor é muito mais do que um 

"dispensador de saberes", pois se coloca como produtor de conhecimento pedagógico, 

como pesquisador, enfim, como intelectual. 

Nessa direção, o professor é percebido sobretudo como profissional que reflete, 

questiona, problematiza e interroga permanentemente a sua prática pedagógica 

cotidiana. O alcance da atitude reflexiva e investigativa adotada pelo professor em 

relação à sua prática pedagógica compreende também o questionamento do contexto 
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complexo em que se insere essa prática e a interrogação constante dos saberes que a 

fundamentam. A essa altura, vai ficando claro que, no contexto da universitarização da 

formação do professor, sobressai um pressuposto epistemológico fundamental: a 

concepção da prática, não simplesmente como um espaço/tempo de aplicação de 

conhecimentos ou saberes, mas sobretudo como espaço/tempo de construção e de 

desconstrução de saberes, que muitas vezes desautorizam a teoria como compreensão 

absoluta do real, impondo-lhe (à teoria) a necessidade de se atualizar na prática, com a 

prática e pela prática. 

Compreendido dessa maneira, o ofício de professor, em qualquer nível, em lugar 

de ser encarado como simples rotina, prática cristalizada, transmissão de saberes 

perenes, é percebido, em sentido diametralmente oposto, como profissão complexa, 

exercida por meio de saberes teórico-práticos irrequietos; saberes que têm como 

característica, não a comodidade e a segurança da inércia, mas a incerteza e a 

provisoriedade do movimento e da transformação.  

Nessa perspectiva, a pesquisa é percebida como um princípio formativo nuclear 

e como um componente curricular essencial à formação de professores em nível 

universitário, visto que tal formação, dada a sua natureza, tem como eixo central o 

envolvimento do licenciando, desde logo, em atividades de pesquisa da prática 

pedagógica cotidiana, de modo a permitir que ele desenvolva atitudes de pesquisador: 

curiosidade, reflexividade, espírito crítico, criatividade. É justamente o conjunto dessas 

atitudes que favorecerá o estabelecimento da relação crítica e reflexiva que o professor 

manterá com o saber e com a sua prática pedagógica. Nessa direção, Gilles Ferry (1990, 

p. 3) busca explicar o sentido da universitarização da formação do professor: "uma 

formação que se adquire no contato com a pesquisa, que conjuga procedimentos 

disciplinares diversos em um lugar de formação autônomo em relação às urgências e 

aos interesses imediatos da profissão; uma formação que desenvolve as capacidades de 

análise crítica e de invenção".  

Assim, partindo da representação do magistério como profissão complexa, que 

requer dos professores competências nos planos bio-psico-sócio-político-pedagógico-

cultural e atitudes próprias de um pesquisador, entende-se que a universidade é o locus 

privilegiado para formar profissionais com tais características. Afinal, por ter como 

missão essencial a produção da ciência, da cultura e da tecnologia, através da atividade 
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de pesquisa, e por ser um ambiente em que confluem diferentes saberes, áreas, teorias e 

temas, a universidade é percebida, nesse contexto, como instituição singularmente 

vocacionada para formar professores de todos os níveis. 

Se aceitarmos essas premissas, caberá indagar se os ISE, da maneira como foram 

criados no Brasil, respondiam aos pressupostos epistemológicos anteriormente 

mencionados.  

 

3. A criação dos ISE: concepções e interesses em jogo 

Implantados nos termos da Resolução CNE/CP 01/99, os ISE passaram a ter 

ampla capacidade de formação, visto que podiam oferecer: a) Curso Normal Superior 

para a formação de professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 

fundamental; b) licenciaturas para formar professores dos anos finais do ensino 

fundamental e do ensino médio; c) formação continuada para professores em exercício; 

d) programas especiais de formação pedagógica para diplomados de nível superior 

desejosos de atuar no magistério; e) programas de pós-graduação, de caráter 

profissional, voltados para a docência na educação básica. 

Percebeu-se que os ISE, quando implantados com essas características, tendiam 

a concorrer diretamente com as atividades de formação docente desenvolvidas na 

universidade. Afinal, os programas de formação (inicial ou continuada) de docentes que 

eles podiam implantar, em nível de graduação e de pós-graduação, já eram, de modo 

geral, desenvolvidos pelas universidades. Assim, em vez de se investir no 

aperfeiçoamento dos programas universitários de formação de professores já existentes, 

buscando superar as suas deficiências, apostou-se na criação de uma outra agência 

formadora. Que interesses e concepções foram reforçados com essa medida? Em 

primeiro lugar, a posição elitista segundo a qual a universidade não deve atuar 

diretamente na formação de professores e, conseqüentemente, as faculdades de 

educação não devem assumir a árdua missão de formar aqueles profissionais. Dessa 

forma, libertando-se daquele "fardo", as faculdades de educação poderiam, isto sim, 

consagrar-se à sua missão essencial, qual seja, a formulação do pensamento educacional 

e a realização da pesquisa em educação. Em segundo lugar, a ênfase nesta concepção 

elitista reforçava, talvez sem que percebessem muitos de seus adeptos, o projeto do 

governo FHC em relação ao ensino superior, que consistia, entre outros princípios, na 
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segregação entre os estabelecimentos de ensino superior voltados para a pesquisa e 

aqueles destinados à formação de profissionais de nível superior. Tratava-se de 

separação, por um lado, temerária, posto que estabelecia um indesejável divórcio entre 

formação universitária e pesquisa; e, por outro lado, conceitualmente equivocada, na 

medida em que a definição mesma do que seja uma formação universitária já aponta 

para um processo através do qual o formando vai desenvolvendo competências para 

construir e reconstruir saberes, com base em diferentes modalidades de inserção no 

universo da pesquisa. Assim, falar em formação profissional em nível universitário 

desvinculada da pesquisa, enquanto princípio formativo e componente curricular, 

significa negar, na sua essência, o sentido da própria expressão "formação 

universitária". Ainda a respeito dos interesses fortalecidos pela criação dos ISE no 

Brasil, pode-se registrar, em terceiro lugar, a posição dos que atuavam no campo do 

empresariamento da educação superior e que perceberam, com o advento dos ISE, que a 

formação de professores em nível superior se converteria, como foi o caso, em 

promissor nicho de mercado. Não se pode esquecer aqui da esdrúxula tentativa de 

configuração de um monopólio, em favor do Curso Normal Superior, amplamente 

controlado pelo setor privado, no tocante à formação de professores da educação infantil 

e dos anos iniciais do ensino fundamental, em nível superior. Tal tentativa foi operada 

por FHC e seu Ministro da Educação, Paulo Renato Souza, por meio do autoritário 

Decreto nº 3.276/99, posteriormente modificado pela força dos movimentos sociais que 

contra ele se insurgiram.  

Em contrapartida, a criação dos ISE e a sua implantação enfraqueceram 

sobremaneira a posição dos movimentos sociais organizados em torno da formação dos 

profissionais da educação, naquele momento representados principalmente pela 

Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) e pelo 

Fórum Nacional de Diretores das Faculdades de Educação das Universidades Públicas 

Brasileiras (FORUMDIR). Afinal, a criação dos ISE voltou a jogar luz, no contexto do 

debate sobre as diretrizes curriculares do curso de graduação em Pedagogia, sobre um 

ponto que já estava superado pelo movimento: a definição do curso de Pedagogia como 

responsável pela formação de especialistas em educação, e não de professores. Em 

outras palavras, os cursos de Pedagogia formariam os chamados especialistas e os ISE, 

os professores. Em síntese, a idéia da docência, núcleo essencial do trabalho 
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pedagógico, como eixo central da formação dos profissionais da educação sofreu um 

duro revés, o que aliás já havia ocorrido com a promulgação da LDBEN 9394/96. De 

fato, este diploma legal, embora tenha determinado que a experiência no magistério 

fosse condição indispensável para o exercício de qualquer outra função na escola, não 

garantiu a docência como base da formação dos profissionais da educação, o que 

objetivamente significou que os cursos de Pedagogia podiam, nos termos da LDBEN 

9.394/96, formar, por exemplo, administradores, supervisores e orientadores 

educacionais, além de outros especialistas do campo educacional, sem porém formá-los 

como professores. Não se trata aqui, absolutamente, de propugnar pela redução ou 

limitação dos cursos de Pedagogia à formação de professores, o que seria equivocado. 

Trata-se, antes, de enfatizar a complexidade do trabalho pedagógico, objeto da 

Pedagogia, que compreende ações articuladas de ensino, planejamento, coordenação e 

gestão.  

Ainda na perspectiva de discutir os interesses e concepções reforçados e 

enfraquecidos pela criação dos ISE, convém mencionar os tais programas especiais de 

formação pedagógica, que podem ser oferecidos pelos institutos aos portadores de 

diploma de nível superior, desejosos de atuar no magistério (6º ao 9º ano do ensino 

fundamental e ensino médio). A proliferação de tais programas fustigou os cursos de 

licenciatura plena das universidades, visto que, com eles, passou a ser possível optar por 

um bacharelado na universidade e, em seguida, por uma certificação rápida para o 

exercício do magistério. Tudo isso sem aprofundar a análise dos prejuízos à construção 

da identidade profissional do magistério, visto que passaram a conviver professores, do 

mesmo nível, formados em instituições e cursos de natureza diferente. Por exemplo, no 

caso dos docentes da educaçao infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, temos 

os egressos do Curso Normal de nível médio, do Curso Normal Superior e do curso de 

Licenciatura em Pedagogia. Se considerarmos que a identidade de uma categoria 

profissional é construída, entre outros fatores primordiais, com base em uma formação 

comum; se considerarmos, também, que boa parte dos diplomados de nível superior 

buscam o magistério, não propriamente como profissão, mas como opção secundária em 

caso de desemprego ou de necessidade de complementação salarial, concluiremos que 

os programas especiais de formação pedagógica tornaram ainda mais difícil a 

construção de uma identidade profissional menos difusa para o magistério. Cabe 
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salientar que a Resolução CNE/CP 02/97, de 26 de junho de 1997, que regulamentou os 

tais programas, deixa claro que a justificativa para a sua criação é a falta de professores 

em algumas localidades e/ou para determinadas disciplinas. O fenômeno de fato existe, 

mas, com a criação dos programas, os seus idealizadores demonstraram ter acertado no 

diagnóstico e errado na prescrição. Afinal, a mera implantação dos programas não 

combateu os determinantes do déficit de professores, que derivam de suas difíceis 

condições objetivas de trabalho. Logo, assumir os programas especiais como 

alternativas definitivas de formação de professores significou reconhecer que não se 

pretendia enfrentar, a fundo, os determinantes materiais que provocavam, e ainda 

provocam, o problema que tais programas viriam a atenuar.  

O Curso Normal Superior, carro-chefe dos ISE, sempre se constituiu como 

evidente caso de superposição com os cursos de Pedagogia, que também formam 

professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Afinal, são 

justamente esses os docentes formados pelo Curso Normal Superior. Nesse caso, não 

cabe o argumento de que é preciso formar rapidamente esses professores para atender a 

demandas reprimidas em certas localidades, como se costumava falar para defender os 

programas especiais de formação pedagógica. Com efeito, pela Resolução CNE/CP 

01/99, o Curso Normal Superior tem duração mínima de 3.200 horas, o que corresponde 

mais ou menos à duração dos cursos de Pedagogia. Ora, o que se pretendeu então? À 

primeira vista, a intenção era canalizar a formação dos professores da educação infantil 

e dos anos iniciais do ensino fundamental para o Curso Normal Superior, controlado 

pela iniciativa privada, e induzir os cursos de Pedagogia a resolverem o seu histórico 

problema de identidade, especializando-se na formação dos chamados especialistas.   

 

4. Curso Normal Superior ou Curso de Pedagogia: o CNE bateu o martelo 

Será difícil encontrar quem se oponha, em tese, à elevação da formação do 

professor brasileiro para o nível universitário. Afinal, quanto mais aprofundada for essa 

formação, mais competente tenderá a ser o profissional dela egresso. Assim, conforme 

já afirmamos em trabalho anterior (Carneiro, 1997), a vantagem de formar o professor 

na universidade não é apenas porque se trata de uma formação superior ao ensino 

médio, mas porque é uma formação que se desenvolve após o nível médio. Mesmo os 

que defendiam a revitalização da Escola Normal de nível médio no Brasil não deixavam 
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de ressaltar que o horizonte era, sem dúvida, a formação de professores dos anos iniciais 

em nível superior. 

De fato, se buscamos formar um professor que adote, em sua vida profissional, 

atitudes de pesquisador, conforme já assinalei anteriormente, a universidade, como 

locus privilegiado de produção e socialização de conhecimento em diferentes áreas, é, a 

rigor, a instituição social mais adequada para formar aquele profissional. Além disso, 

formar em nível universitário significa conferir ao professor um diploma mais raro e, 

logo, de maior valor simbólico e material, pelo menos em relação aos diplomas 

expedidos pelas habilitações profissionais ao magistério propostas em nível médio. 

Trata-se, portanto, da valorização de seu capital cultural, no caso, no estado 

institucionalizado (Bourdieu, 1998). Assim, a universitarização da formação de 

professores inscreve-se também na luta pelo resgate do prestígio social do magistério, 

sobretudo nos anos iniciais do ensino fundamental, principalmente em sociedades, 

como a brasileira, em que tal profissão ainda apresenta baixos níveis de reconhecimento 

social. Se o reconhecimento social é um importante indicador do grau de 

profissionalização de uma categoria, pode-se concluir que o fenômeno de 

universitarização da formação dos professores está diretamente implicado na luta pela 

sua profissionalização. Acrescente-se, enfim, a todos esses argumentos, favoráveis à 

universitarização da formação de professores, aquele que enfoca a complexidade do 

magistério na educação infantil e nos anos iniciais, ofício que requer múltiplas 

competências, conforme já salientei, e que, por isso, demanda um processo de formação 

de mais alto nível. 

No entanto, ainda que todos os argumentos acima mencionados sejam a priori 

inquestionáveis, a idéia de formar o professor dos anos iniciais do ensino fundamental 

em nível universitário ainda sofre alguns tipos de resistência. A primeira delas refere-se 

à diversidade de condições em que se processa a formação de professores no Brasil. Em 

outras palavras, algumas localidades ou regiões até poderiam oferecer a formação desse 

professor em nível universitário, ao passo que outras permanecem em dificuldade para 

formá-lo em nível médio. Além disso, a quantidade de professores que exercem o 

magistério sem qualificação (professores leigos) é expressiva, mesmo em estados tidos 

como mais desenvolvidos. É preciso, portanto, que sejam respeitadas as especificidades 

locais e regionais, reconhecendo-se que, em determinados contextos, a universidade 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

10

deve intervir, não propriamente para oferecer formação inicial ao magistério dos anos 

iniciais, mas para desenvolver, em colaboração com poderes públicos estaduais e/ou 

municipais, programas de qualificação de professores leigos e de formação continuada 

para professores já formados em nível médio. A propósito, foi o peso desta realidade 

que acabou por relativizar a LDBEN 9.394/96, no tocante à sua previsão de formar o 

magistério da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental 

prioritariamente em nível superior, bem como à sua determinação de que, a partir do 

final da Década da Educação, prazo original já expirado (dezembro de 2007), só seriam 

admitidos professores formados em nível superior. É bem verdade que a lei não é 

completamente categórica a esse respeito, visto que, em seu artigo 62, admite a 

formação do magistério para a educação infantil e para os anos iniciais em nível médio 

na modalidade Normal e, ainda, em seu artigo 87, tolera a admissão de professores 

"formados por treinamento em serviço", após o prazo fixado. De todo modo, não será 

apenas por determinações legais que se fará a universitarização da formação de 

professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental no Brasil. 

Além dos textos legais, que expressam políticas públicas, e do aperfeiçoamento do 

conteúdo da formação, é imperioso enfrentar o problema das condições materiais de 

trabalho do professor. 

Com efeito, a questão das condições de exercício do magistério é outro 

importante foco de resistência à universitarização da formação do professor no Brasil. 

Desde os estudos de Rose Neubauer da Silva e Cláudia Davis (1993), apenas para situar 

um trabalho contemporâneo à época de elaboração da LDBEN 9.394/96, tem sido 

revelado que, em muitas localidades em que há déficit de professores, o número de 

docentes formados e ali radicados seria suficiente para suprir as necessidades locais. O 

problema é que uma quantidade significativa abandonou o magistério ou sequer 

ingressou na carreira, dadas as precárias condições de trabalho que lhe são propostas. 

Em outras palavras, no contexto brasileiro, não basta formar o professor na universidade 

nem buscar outras alternativas situadas exclusivamente no campo da formação. 

Paralelamente a esses esforços, é urgentíssimo que as redes pública e privada de ensino 

passem a oferecer, em curto prazo, condições atraentes de trabalho aos professores e aos 

candidatos ao magistério, sem o que toda e qualquer medida visando aprimorar o 

conteúdo da formação do magistério será praticamente inócua. 
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Há, ainda, um terceiro e importante foco de resistência à idéia de formar o 

professor brasileiro em nível universitário: o saldo do envolvimento da universidade 

brasileira no campo da formação dos professores não é dos mais positivos. A 

universidade brasileira (e não só), durante muito tempo, tratou com significativo 

desprezo ou, pelo menos, com certa negligência a missão de formar professores, 

principalmente no que se refere à formação pedagógica. Os já históricos mas ainda 

atuais desafios enfrentados pelos cursos de licenciatura, inclusive pelo curso de 

Pedagogia, nas universidades brasileiras é um dos maiores indicadores desse fenômeno 

(Lüdke, 1994; Mendonça, 1994; Carneiro, 1997; Chaves, 2009). Isso tem provocado, 

dentro das próprias faculdades de educação, oposição e incerteza quanto ao projeto de 

formar o professor na universidade, seja porque se acredita que essa não é uma tarefa a 

ser assumida pela universidade (visão elitista), seja porque não se tem confiança 

suficiente nos cursos de Pedagogia para lhes atribuir essa missão.  

De todo modo, apesar de considerarmos que ainda é grande a dívida histórica da 

universidade brasileira para com a formação dos professores, é notório que houve 

importantes evoluções nesse sentido. De fato, no contexto do movimento nacional de 

reforma dos cursos de formação do educador, que se expressou concretamente em 

diversas reformulações de cursos de Pedagogia por todo o Brasil, a compreensão, ainda 

que um tanto truncada, de que a docência é a base da formação do profissional da 

educação e que tal formação, em todos os níveis, deve ser desenvolvida em nível 

superior consolidou-se progressivamente (Brzezinsky, 1996). Como conseqüência, 

diversos cursos de Pedagogia, ao serem reformulados, abriram-se para a formação do 

professor da educação infantil e dos anos iniciais, ainda que de forma diferenciada 

(formação inicial e/ou continuada; habilitação isolada ou integrada a outras 

habilitações). Com as Diretrizes de 2006, que determinaram a aguardada supressão da 

esquemática formação "engavetada" em habilitações isoladas, muitos cursos de 

Pedagogia voltaram a ter necessidade de reformular seus currículos. Mas, nesse 

processo atual, já não se coloca mais em questão que a formação de professores da 

educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental constitui, de maneira 

inevitável, o curso de Pedagogia, como dispõem claramente as suas Diretrizes 

Curriculares Nacionais.  
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5. Palavras finais 

Neste início da segunda década do terceiro milênio, a idéia de que a 

universidade brasileira pode e deve participar diretamente da formação do professor da 

educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental parece estar solidamente 

implantada nas faculdades de educação e entre os pesquisadores da área. Trata-se agora 

de estruturar essa formação, dando atenção aos novos e promissores desafios que se 

colocam no campo da educação: a consolidação e a ampliação do fundo de 

financiamento público para toda a educação básica (FUNDEB), com efetiva e 

progressiva participação de recursos federais na sua composição; a luta pela afirmação 

de um piso salarial nacional e pela garantia de um tempo remunerado para estudo e 

planejamento, como determina a Lei nº 11.738/08, ainda sob lamentável 

questionamento, junto ao Supremo Tribunal Federal, por parte dos governos estaduais 

do Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que se 

recusam a cumpri-la; a utilização integral do orçamento vinculado à educação, pela 

União e por todas as unidades da Federação, como sinaliza e inspira a Emenda 

Constitucional nº 59/09, que extinguiu a incidência da Desvinculação das Receitas da 

União (DRU) sobre a parcela do orçamento federal vinculada à educação. Antigos 

desafios também permanecem na ordem do dia: garantia de tempo integral e salário 

compatível aos professores da educação básica, de modo que possam se fixar nas 

unidades escolares em que trabalham, dedicando-se exclusivamente ao magistério, 

como já ocorre com amplos setores do magistério superior público há décadas; e, 

sobretudo, consolidação do processo de democratização da educação no Brasil, 

garantindo acesso, permanência e efetiva construção de conhecimento a crianças e 

adolescentes, ao longo de toda a educação básica, desde a educação infantil até o final 

do ensino médio, materializando-se a extensão da obrigatoriedade do ensino já 

consagrada pela mesma Emenda Consitucional que acabamos de mencionar. 

Quanto aos ISE, eles poderão sobreviver, quem sabe, como vetores da 

interiorização da formação, em nível superior, de professores da educação infantil e dos 

anos iniciais do ensino fundamental, como já vem ocorrendo em alguns contextos 

(Paiva e Carneiro, 2009), através da oferta do Curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia, visto que o Curso Normal Superior está, inequivocamente, em clara rota de 

extinção. Os ISE ficarão, ainda, como símbolo de uma política pública autoritária, ainda 
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que forjada no contexto de uma democracia formalmente instituida, por ter pretendido 

regular a formação de professores, ao arrepio das pesquisas, das práticas e das posições 

contruidas coletivamente pelo movimento dos educadores e pelas instituições 

formadoras.  
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