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RESUMO 
O presente projeto de pesquisa objetiva discutir as questões referentes a formação inicial do 
professor, sobretudo os futuros pedagogos e sua inadequação diante da sociedade atual e 
das exigências da LDB vigente, sugerindo mudanças inovadoras. O professor em sua 
formação vive um papel oposto ao que ele está se preparando para desempenhar. Isto traz 
conseqüências fundamentais: é preciso que o professor experimente, enquanto aluno, aquilo 
que ele deverá ensinar a seus próprios alunos. As mudanças na formação docente têm por 
objetivo formar um profissional reflexivo, cuja atuação seja ao mesmo tempo inteligente e 
flexível, capaz de refletir sobre sua própria ação. Assim, nosso tema de pesquisa tem se 
pautado pela busca da aproximação entre a formação inicial dos professores e os processos 
que ocorrem na prática dos professores em exercício.  
Palavras-chave: professores; formação inicial; pedagogia; prática docente. 
 
 
SUMMARY 
 The present project of objective research to argue the referring questions the initial formation of 
the professor, over all the pedagogos futures and its no inadequation ahead of the current society 
and the requirements of the effective LDB, suggesting changes innovative. The professor in its 
formation lives an opposing paper what it is if preparing to play. This brings basic consequences: 
she is necessary that the professor tries, while pupil, what it will have to teach its proper pupils. 
The changes in the teaching formation have for objective to form a “reflective professional”, 
whose performance is at the same time intelligent and flexible, capable to reflect on its proper 
action. Thus, our subject of research has if respald for the search of the approach it enters the 
initial formation of the professors and the processes that occur in the practical one of the 
professors in exercise.  
Word-key: professors; initial formation; pedagogia; practical professor. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A literatura recente sobre formação de professores tem enfatizado a importância da 

formação inicial para o desenvolvimento profissional do professor. No entanto, nos mostra a 

existência de pontos críticos e de lacunas nesse processo, que devem ser superadas. Sendo assim, 

há um conjunto de saberes e competências que são essenciais para o exercício da profissão 

docente.  

Atualmente, uma das principais problemáticas levantadas nas pesquisas sobre a formação 

de docentes refere-se a uma formação por competências e a aquisição delas no decorrer do 

desenvolvimento profissional. Percebe-se que, apesar das várias propostas existentes no campo 

da Educação, os resultados continuam sem atingir índices satisfatórios, o que demonstra a 

necessidade de mudanças. Nesta perspectiva, a formação inicial de docentes não tem sido capaz 

de introduzir novas formas de intervenção dos professores, dado não ter conseguido ser capaz de 

modificar as concepções e valores iniciais do aluno, futuro profissional. Por este motivo, o 

professor torna-se um dos principais atores dessa mudança, e por isso sua formação e sua prática 

pedagógica têm sido motivo de estudos.  

 

Com base nas informações do MEC, o Plano Nacional de Formação dos Professores da 

Educação Básica, consolida a Política Nacional de Formação de Professores, instituída pelo 

Decreto 6755/2009, que prevê um regime de colaboração entre União, estados e municípios, para 

a elaboração de um plano estratégico de formação inicial para os professores que atuam nas 

escolas públicas. A ação faz parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), em vigor 

desde abril de 2007 e, entende que, a formação inicial de docentes abrange três situações: 

professores que ainda não têm formação superior (primeira licenciatura); professores já 

formados, mas que lecionam em área diferente daquela em que se formaram (segunda 

licenciatura); e bacharéis sem licenciatura, que necessitam de estudos complementares que os 

habilitem ao exercício do magistério.   

   

O presente projeto de pesquisa se justifica pela necessidade de atualizar os debates 

referentes às questões resultantes do processo de formação inicial dos professores- pedagogos 

nas instituições de ensino superior do município de Aracaju, tendo como objeto de estudo os 
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programas de formação inicial desenvolvidos nestas instituições. Pretende, ainda  contribuir para 

a necessária mudança no conteúdo e desenho da educação superior de professores para a 

educação básica. Reconhecendo que a formação inicial é apenas um componente de uma 

estratégia mais ampla de profissionalização do professor, indispensável para na tentativa de 

implementação de uma política de melhoria da educação básica. Justifica-se, ainda, por entender 

que a formação inicial de professores deve contribuir para o desenvolvimento pessoal, para a 

tomada de consciência da responsabilidade no desenvolvimento da escola e dos alunos, para a 

aquisição de uma atitude reflexiva acerca dos processos de ensino e de aprendizagem (García 

1999, p.80). Tendo como finalidade uma prática pedagógica significativa nestes três aspectos, a 

formação inicial pode garantir uma base para o trabalho docente em suas diferentes dimensões. 

Esse propósito, entretanto, envolve, além da aquisição dos conhecimentos considerados básicos, 

o desenvolvimento de atitudes e valores norteadores da ação do docente. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para uma melhor contextualização e compreensão do processo evolutivo da formação de 

docentes, se faz necessário um breve resgate histórico. Ser professor, é uma profissão antiga, e 

teve sua propagação iniciada por Comenius, no século XVII. Segundo (Duarte, 1986, p. 65-66) o 

primeiro estabelecimento de ensino destinado à formação de professores, teria sido instituído por 

São João Batista de La Salle em 1684, em Reims, com o nome de Seminário dos Mestres”. No 

entanto, a formação de professores passou a ser efetuada em instituições apenas no século XIX, 

após a Revolução Francesa, devido ao problema da instrução popular. Com isso, surge a 

necessidade da criação das chamadas Escolas Normais; instituições destinadas a preparar 

professores. 

  

A primeira Escola Normal foi proposta pela convenção, em 1794 e instalada em Paris em 

1795, introduzindo-se a distinção entre Escola Normal Superior para formar professores de nível 

secundário e Escola Normal ou Escola Normal Primária, para preparar os professores do ensino 

primário. Outros países como Itália, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos foram instalando, ao 

longo do século XIX, suas Escolas Normais. 
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No Brasil, durante todo o período colonial, não se manifestou preocupação explícita com a 

questão da formação de professores. A efetiva formação de professores emerge após a 

independência, por conta da organização da instrução popular. Desde então, a formação docente 

segue corroborando com as transformações que se processaram nos setores: econômico, político, 

social e cultural na sociedade brasileira ao longo dos últimos dois séculos. O período de 1827-

1890 foi marcado pelas tentativas intermitentes de formação de professores. Esse período 

começa com o dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras Letras, que obrigava os professores a 

se instruir no método do ensino mútuo, onde prevaleceu o modelo das Escolas Normais. No 

período de 1890 a 1932, houve o estabelecimento e a expansão das Escolas Normais, seu início 

foi marcado pela reforma paulista da Escola Normal tendo como anexo a escola-modelo. De 

1932 a 1939, temos como marcos as reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal, em 1932, e 

de Fernando de Azevedo em São Paulo, em 1933. Fato importante deste período foi a 

organização dos Institutos de Educação.  

 

A organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura, assim como a 

consolidação do modelo das Escolas Normais ocorreram no período entre 1939 e 1971. Entre 

1971 e 1996, houve a substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de Magistério. 

De 1996 a 2006 estabeleceu-se o advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas 

Normais Superiores e uma nova formatação do Curso de Pedagogia.  

 

Nos dias de hoje, as propostas para a formação docente das entidades do campo do 

trabalho na LDB se centraram na defesa, da formação de professores em instituições 

universitárias; o curso de Pedagogia como instância de preparação do professor para a educação 

infantil e as séries iniciais do ensino fundamental e a ênfase na formação presencial do professor. 

Dessa forma, observa-se que as políticas para a formação docente aprovadas pelo governo não 

levaram em conta as propostas das entidades do campo do trabalho e que o governo se utilizou 

das divisões e tensões internas existentes no campo do trabalho para fortalecer suas proposições 

para a formação docente. 
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No que se refere à formação de professores, a LDB definiu como meta a formação 

superior dos professores de todos os níveis de ensino, criando uma nova instituição – os 

Institutos Superiores de Educação e um novo curso com a tarefa de formar os professores para a 

educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental – os Cursos Normais Superiores. Foi 

marcada também pela ênfase na formação de professores a distância; pela reedição dos cursos de 

Esquema I, destinados à preparação pedagógica de formados em cursos superiores em outras 

áreas que quisessem se tornar professores; e definiu ainda um prazo de dez anos para que 

somente fossem admitidos professores com formação superior. Nas recentes Diretrizes 

curriculares para a formação de professores da educação básica (CNE 2001) a separação entre 

teoria e prática, uma das principais dificuldades nos cursos de licenciatura, é destacada como 

algo a ser superado pelas instituições responsáveis por esses cursos.   

 

A educação inicial de professores deve ter como primeiro referencial as normas legais e 

recomendações pedagógicas da educação básica. Os modelos ou instituições de formação 

docente que interessam ao país são, portanto, aqueles que propiciam ou facilitam a constituição 

de um perfil de profissional adequado a essa tarefa. (Mello, 2000, p. 8).  

 

Nessa perspectiva, para que a formação inicial possa fornecer alicerce para uma atuação 

docente de forma abrangente e efetiva, conhecimentos de diferentes naturezas são necessários, 

tais como, o conhecimento pedagógico do conteúdo, quanto de sua prática docente diária 

complementada por sua experiência de vida. Além disso, conhecimentos sobre as tecnologias de 

informação e comunicação e suas aplicações no ensino, pesquisas ligadas à área específica, 

metodologia de pesquisa e sobre materiais didáticos, têm o objetivo de dar suporte ao professor 

em sua futura prática. São fundamentais conhecimentos sobre os aspectos legais e estruturais do 

ensino expressos nas Políticas Educacionais e nas Diretrizes e Normas que orientam a execução 

do trabalho docente. 

 

Por fim, entende-se que a construção de uma base na formação inicial deve contemplar 

uma variedade de saberes que permita ao professor entender e atuar dentro de sua realidade 

escolar e uma sólida formação no conteúdo específico que possibilite uma ação eficaz para a 

aprendizagem dos alunos. Neste sentido, o conhecimento pedagógico do conteúdo desempenha 
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um papel importante na constituição da base de conhecimento do professor. Situações 

específicas de ensino do dia-a-dia escolar são contextos privilegiados para a discussão e 

compreensão de condicionantes da prática docente, para a objetivação de teorias pessoais de 

futuras professoras e para a promoção de processos de aprendizagem da docência em cursos de 

formação inicial que partam dos conceitos prévios de futuros professores. (Mizukami 2002-b, 

p.14).  

  

3 OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

3.1  OBJETIVO GERAL:  

 

A pesquisa tem como objetivo principal contribuir nas discussões sobre a formação 

inicial de professores, com base nos modelos dos programas ofertados nos cursos de Pedagogia 

pelas instituições de ensino superior de Aracaju, visando melhorar a qualidade da capacitação do 

docente em sua práxis pedagógica na educação básica.   

  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Discutir e analisar os programas e modelos atuais de organização dos cursos de 

Pedagogia, analisando os programas de aprendizagem do curso de Pedagogia; 

- Investigar a relação entre o processo de formação inicial docente no curso de 

Pedagogia e as políticas públicas de formação docente para os anos iniciais do ensino 

fundamental. 

- Questionar a percepção dos professores quanto a importância da formação inicial 

como fator de desenvolvimento profissional e pessoal.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A abordagem de investigação a ser seguida neste estudo, será a pesquisa qualitativa, por 

possibilitar ao pesquisador o entendimento dos fenômenos, segundo a perspectiva dos 

participantes da situação estudada, para depois situar a sua interpretação dos fenômenos 

estudados. “Os métodos qualitativos trazem como contribuição ao trabalho de pesquisa uma 

mistura de cunho racional e intuitivo capazes de contribuir para a melhor compreensão dos 

fenômenos”. (POPE e MAYS, 1995, p.42) 

O presente projeto adotará como método de pesquisa qualitativa, o estudo de caso. O 

estudo de caso, por seu turno, é a análise profunda de uma unidade de estudo NEVES (1996, 

p.3). Segundo GODOY (1995 b,p.25) “o estudo de caso, visa ao exame detalhado de um 

ambiente, de um sujeito ou de uma situação em particular”. 

A metodologia a ser empregada para a realização deste estudo de caso, partirá de uma 

ampla revisão bibliográfica referente à formação inicial de docentes nos cursos de Pedagogia nas 

instituições de ensino superior de Aracaju.  

Outra ação permanente na pesquisa será à realização de colóquios periódicos com o 

orientador, com base nas discussões das leituras, definição de instrumentos de pesquisa, coleta, 

análise de dados e amostras. 

Na coleta de dados descritivos serão elaborados, como instrumentos de pesquisa, 

questionários e roteiros de entrevistas a serem realizadas com os gestores, dirigentes, alunos, 

professores e funcionários, além da análise dos modelos de programas utilizados pelas 

instituições, a fim de obter informações e dados sobre a formação inicial de professores-

pedagogos. Será utilizada a observação informal, através da realização de visitas as instituições 

de ensino.  
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5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PESQUISA 

 

SEMESTRE ATIVIDADE 

1º 2º 3º 4º 

Revisão de literatura            X         X   

Coleta dos dados            X         X   

Análise dos dados                      X  

...     

Defesa da Dissertação           X 
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