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RESOLUÇÃO Nº 47/2005 

 
 
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias; 

 
CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 11.696/05-90 –    

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD; 
 
CONSIDERANDO o Parecer da Comissão de Ensino de Graduação e 

Extensão; 
 
CONSIDERANDO, ainda, a aprovação da Plenária, por unanimidade, 

na Sessão Ordinária realizada no dia 09 de novembro de 2005, 
 
 

R E S O L V E: 
 
Art. 1º Aprovar as diretrizes para a formação de professores nesta Universidade, 
conforme Anexo desta Resolução. 
 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

 
Sala das Sessões, 09 de novembro de 2005. 

 
 
 
 

RUBENS SERGIO RASSELI 
PRESIDENTE 
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APRESENTAÇÃO 
 

 Considerando as decisões governamentais após aprovação da Lei 93.94/96, a 
Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo - 
PROGRAD/UFES, em parceria com os Centros responsáveis pelas Licenciaturas desta 
Instituição, propiciou momentos de reflexão acerca dos novos direcionamentos políticos 
para o ensino superior, incluindo-se os cursos de formação de professores. Foram eles: 
 a) I Fórum das Licenciaturas da UFES, realizado nos dias 15, 16 e 17 de 
outubro de 1997, no Centro de Treinamento da Arquidiocese de Vitória. Desse evento 
resultou a Carta de Ponta Formosa que é um documento no qual os participantes 
decidiram ratificar a instituição do Fórum de Licenciaturas como espaço de referência 
para a discussão sobre as Licenciaturas e para a definição de condições e de 
procedimentos para avaliação delas. Nessa carta, puseram-se em relevo ações para 
devido tratamento ulterior, as quais, submetidas aos órgãos competentes da 
Universidade, seriam adotadas pelos Cursos responsáveis pela formação de docentes 
na UFES.  
 b) Seminário A LDB e as Diretrizes Curriculares para o Ensino Superior, 
realizado nos dias 25 e 26 de agosto de 1998, no auditório da Rede Gazeta. Esse 
seminário teve um caráter informativo, resultando numa encadernação, com todas as 
palestras, para subsidiar as discussões internas nos Centros sobre a construção de 
Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação da UFES. 
 c) II Fórum de Licenciaturas, realizado em setembro de 1998, no Auditório do 
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UFES. Nesse evento, discutiram-se 
questões relacionadas à da Flexibilização Curricular, Prática de Ensino de 300 
(trezentas) horas, dentre outros temas. 
 d) III Fórum de Licenciaturas, realizado nos dias 1º e 2 de dezembro de 1999. 
Desse III Fórum, chegou-se a sistematizar um documento que apontava as 
necessidades/problemas dos Cursos de Licenciatura. 

É importante assinalar que problemas burocráticos impediram que se 
concretizassem as medidas necessárias para a implantação das decisões tomadas 
nesses eventos que, em particular, perfazem a história das discussões sobre a formação 
dos profissionais formados pela UFES, no que concerne especificamente ao contexto da 
atual política educacional.  

Em função desse contexto, a PROGRAD, em 2003, instituiu um grupo de trabalho 
– O Grupo das Licenciaturas – formado pelos Coordenadores de Colegiados de Cursos, 
responsáveis pelas Licenciaturas, membros de colegiado de curso ou chefes de 
departamento com envolvimento na oferta de disciplinas para os referidos cursos, dentre 
outros professores interessados no tema. Esse Grupo teve três objetivos básicos: 

  criar condições para a instalação de um espaço-tempo permanente de 
debate interno sobre as licenciaturas da UFES; 

 elaborar um documento que norteasse as reformulações curriculares 
desses Cursos em atendimento à atual legislação,com o objetivo de 
definir Diretrizes para a formação de professores da Universidade 
Federal do Espírito Santo.  
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 contribuir com os colegiados na elaboração da proposta dos projetos 
político-pedagógicos dos cursos de licenciatura da UFES.  

 

A primeira reunião do grupo deu-se no dia 4 de junho de 2003 e, no decurso dos 
trabalhos, contou com a colaboração e orientação de especialistas das áreas 
específicas, da área de Educação e da área de Informática. As discussões efetivadas no 
decorrer desse ano deram origem a um texto que serviu de referência para os trabalhos 
realizados em 2004 por uma nova comissão instituída pela PROGRAD em março de 
2004. 

Em dezembro de 2003, após a realização de várias reuniões de trabalho, foi 
constituída uma comissão, formada pelos docentes Antonio Vidal Nunes (Colegiado de 
Filosofia), Elias Meira da Silva (Colegiado de Química), Maria Aparecida Santos Corrêa 
Barreto (Colegiado de Pedagogia) e Sydney Francisco Machado (Colegiado de Física), 
este último, na coordenação, para apresentar a redação final do texto das Diretrizes para 
a formação de professores na UFES, tendo sido prevista a leitura e aprovação do 
documento para a primeira metade do primeiro semestre de 2004.  

Em 7 de abril, não fora ainda o tempo de aprovação do documento, em face das 
inúmeras sugestões que se fizeram necessárias incorporar ao texto. Definiu-se, por isso, 
novo grupo de trabalho – Maria Aparecida Santos Corrêa Barreto (Colegiado de 
Pedagogia), na coordenação, Cleonara Maria Shwartz (Departamento de Didática e 
Prática de Ensino), Maria do Carmo Pimentel Batitucci (Colegiado de Biologia) e Pedro 
José Marcarello Bisch (Departamento de Línguas e Letras) –  para proceder aos ajustes 
e dar a redação final, com as condições normais para aprovar o documento, em nível do 
Grupo das Licenciaturas, no primeiro semestre do ano em curso. Aliaram-se aos 
esforços da nova comissão as docentes Cláudia Maria Mendes Gontijo (CE) e Janete 
Magalhães Carvalho (CE), como assessoras, e Aucione Smarsaro (CCHN), como 
revisora do texto.  

Submetida a nova proposta à análise, durante o I Seminário Interno das 
Licenciaturas, realizado entre 26 e 29 de maio de 2004, recebeu novos ajustes e, 
submetida mais uma vez à apreciação ao Grupo das Licenciaturas em 1° de julho 
daquele ano, foi aprovada com a observação de que deveria ser apresentada aos 
Centros para análise e para que encaminhassem pareceres à PROGRAD. Foram 
produzidos vários documentos contendo sugestões e pedidos de esclarecimento, 
formando a base para mais um período de discussões no Grupo das Licenciaturas.  
Finalizadas as discussões gerais no início do ano de 2005, mais uma comissão foi 
definida para fazer os ajustes finais de conteúdo (Maria Eneida Furtado Cevidanes – 
Colegiado de Pedagogia; Márcia Jardim Calgaro – Colegiado das Artes Visuais; e Karen 
L. Currie – Colegiado de Letras-Inglês). Entre vários aspectos revistos no texto final, 
essa comissão optou por acrescentar trechos dos documentos legais em vigor, visando a 
oferecer uma atualização e fundamentação teórica aos colegiados de curso. Dessa 
forma, procurou-se explicitar os conceitos apresentados nas diretrizes, facilitando, assim, 
a montagem das propostas curriculares de cada licenciatura. A comissão sugeriu que, 
após a revisão de redação realizada pelos professores Aucione Smarsaro (CCHN) e 
Júlio Francelino Ferreira Filho (CE), o documento seja apresentado mais uma vez aos 
colegiados, antes de ser submetido à aprovação final.    
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1.  CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO DEBATE ATUAL NO CAMPO DA      
FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
De acordo com o documento do IV Encontro Nacional da CONARCFE (Comissão 

Nacional da Reformulação dos Cursos de Formação dos Educadores), realizado em 
1989, o educador é considerado o profissional que domina o conhecimento específico de 
sua área, articulado ao conhecimento pedagógico e ao conhecimento socialmente 
produzido. Essa articulação permite a percepção das relações existentes entre as 
atividades educacionais e todas as relações sociais, econômicas, políticas e culturais em 
que o processo educacional ocorre, sendo, portanto, capaz de atuar como um agente de 
transformação da realidade em que se insere. 

Essas idéias não são recentes e fazem parte dos debates promovidos pelo 
movimento nacional dos educadores brasileiros desde o final dos anos 70, época 
marcada pela retomada da organização da sociedade civil, após longo período de 
ditadura militar, o que refletiu consideravelmente sobre o quadro educacional brasileiro 
que, aquele momento, caracterizava-se pelo descrédito nas instituições que 
representavam o poder constituído.  

Nesses debates analisavam-se, sobremaneira, a falência do ensino e da 
organização escolar.1 

Na década de 80, evidenciam-se as relações entre educação e sociedade e a 
estreita vinculação entre a forma de organização da sociedade brasileira e os objetivos 
da educação e a organização escolar. Começa, assim, uma longa trajetória da 
construção do conhecimento referente a uma política de formação do profissional da 
educação. Um ponto relevante foi o I Encontro Nacional da CONARCFE, ocorrido em 
1983, em Belo Horizonte, que representou papel fundamental na mudança das 
discussões oficiais, pois se considerava que a formação dos professores era uma 
questão de constituição de recursos humanos para a educação, posição distante 
daquelas defendidas por educadores em âmbito nacional2 que contestavam uma 
formação tecnicista e conteudista. A ruptura com tal idéia tecnicista foi o marco do 
movimento de formação dos professores no sentido de destacar o caráter sócio-histórico 
dessa formação, a necessidade de um profissional de caráter amplo, com pleno domínio 
e compreensão da realidade de seu tempo, com desenvolvimento da consciência crítica 
que lhe permitisse interferir e transformar as condições da escola, da educação e da 
sociedade.3  

Desse confronto entre as idéias e concepções institucionais e as novas exigências 
de melhoria da escola básica e como resultado da formação de professores defendida 
pelo movimento dos educadores, surge a necessidade de organização de um fórum 

                                                 
1
 BRZEZINSKI, I. Formação de Professores, um desafio. Goiânia: Universidade Católica de Goiás, 1997, pp. 11-28. 

FREITAS, H. C. L. “A reforma do Ensino Superior no campo da formação dos profissionais da educação básica: As 

políticas educacionais e o movimento dos educadores”, Educação e Sociedade, nº 68, 1999, pp. 17-44. BRZEZINSKI, 

I., FREITAS, H. C. L., “Formação de professores no Brasil: 10 anos de embate entre projetos de formação”, Educação 

e Sociedade, nº 80, 2002, pp. 136-167.  
2
 Ibid. Brzezinski, 1997, e Freitas, 1999. 

3
 Op. cit. Freitas, 2002. 
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permanente de discussão. Esse fórum tem lugar na Associação Nacional pela Formação 
dos Profissionais da Educação (ANFOPE), que se organizou a partir de 1983, e, desde 
então, vem contribuindo com a construção de uma concepção sócio-histórica de 
educador em contraposição ao caráter tecnicista e conteudista, que tem caracterizado as 
políticas de formação de professores para a escola básica em nosso país. A indicação 
da base comum nacional, em contraposição à concepção de currículo mínimo, constituiu-
se em marca de resistência às políticas de aligeiramento, fragilização e degradação da 
formação e da profissão do magistério.4 Tais discussões determinaram um aumento das 
reformulações curriculares no âmbito da formação de professores de Educação Infantil e 
de Séries Iniciais do Ensino Fundamental (de que se ocupam os Cursos de Pedagogia), 
o que não aconteceu com a mesma intensidade no campo da formação de professores 
para as Séries Finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio.5 Não se pode 
negar que as universidades têm buscado discutir alternativas para os modelos aplicados, 
principalmente através dos Fóruns de Licenciaturas, que vêm ocorrendo em diversas 
instituições de Ensino Superior desde o início da década de 90. Entretanto, essas 
discussões ainda não culminaram em alterações significativas na formação de 
professores das diferentes licenciaturas. 

Em 1996, a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
institucionalizou as políticas educacionais gestadas e implantadas pelo Ministério da 
Educação - MEC, bem como as bases para definição de novas políticas regulamentadas 
pelo Conselho Nacional da Educação, destacando-se, ainda, a elaboração das Diretrizes 
Curriculares para a Graduação.6 Um dos pontos mais polêmicos dessa Lei é a 
institucionalização dos Institutos Superiores de Educação, pois, ao estabelecer que a 
formação dos profissionais para atuar em Educação Básica se dará fundamentalmente 
em uma instituição de ensino de caráter técnico-profissional, restringe as possibilidades 
de discussão sobre vários aspectos, que vão desde a formação a carga horária mínima 
de tais cursos, até a exigência de qualificação do corpo docente.7 

Atualmente, constata-se uma convicção generalizada a respeito da necessidade 
de se formarem cidadãos autônomos, críticos, criativos e solidários. Por outro lado, 
reafirma-se, também, a necessidade de inserção desses cidadãos no mundo do 
trabalho, elevando o nível de exigência na formação de profissionais e motivando a 
implementação de políticas que garantam a melhoria da educação no país. Essa 
melhoria pressupõe, obrigatoriamente, decisões e normatizações em relação à formação 
de professores para atuar nos diversos níveis da Educação Básica. Nesse sentido, 
defende-se uma formação de professores que seja capaz de atender às exigências de 
uma escola comprometida com a formação integral do aluno, na qual estejam 
contemplados os aspectos científico, cultural e ético. 

  
 
 

                                                 
4
 Op. cit. Freitas, 1999. 

5
 Op. cit. Freitas, 2002. 

6
 Op. cit. Freitas, 1999. 

7
 Ibid. 
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2. BREVE HISTÓRICO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA UFES 
 

A história dos quatorze cursos de nível superior para formação de professores, 
pertencentes à Universidade Federal do Espírito Santo, caracteriza-se por haver 
apresentado dois períodos distintos, antes e depois de 30 de janeiro de 1961, data de 
promulgação desta Instituição em seus estatutos atuais, correspondente a um período 
inicial entre 1936 a 1954, em que se assistiu à existência isolada de Cursos Superiores e 
Faculdades, e outro período subseqüente a 1961, em que tais ensinos, assim 
prodigados, foram agrupados sob a égide do Governo Estadual, a começar pela 
Faculdade de Direito. Os outros Cursos de formação de professores, os de Educação 
Física, Geografia, História, Letras-Português, Letras-Inglês e Pedagogia, sucederam-se 
neste agrupamento. Já sob a tutela do Governo Federal, criaram-se, a partir de 1961, em 
ordem cronológica, os Cursos de Matemática, Ciências Biológicas, Física, Educação 
Artística, Química, Filosofia, Ciências Sociais e Música. 

O mais antigo curso dedicado à formação de docentes é o de Educação Física, 
criado em 1931 como Curso Especial, foi transformado em Escola Superior de Educação 
Física em 1936 e, a partir de 1940, seus formandos puderam, por reconhecimento 
federal, aceder ao estatuto de Licenciados. 

Em 07 de dezembro de 1951, criou-se a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
com os Cursos de Letras, Pedagogia e Geografia/História. Em 1953, foram oferecidos 
Cursos de Letras Neolatinas e Letras Anglo-germânicas, dos quais subsistem atualmente 
somente os cursos de Letras/Inglês, e de Letras/Português. Em 1992, criou-se o Pólo de 
São Mateus e de Nova Venécia sob a supervisão da Coordenação Universitária Norte do 
Espírito Santo (CEUNES). Instalaram-se, assim, os Cursos de Letras - Língua 
Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Pedagogia, Ciências Biológicas e 
Matemática, naquela cidade, e, nesta, o Curso de Educação Física. Este último foi, 
posteriormente, transferido para São Mateus. 

Os Cursos de Geografia e de História, quando de sua criação, ao instaurar-se a 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, permitiam o acesso a estudos conjuntos de 
Bacharelado de História/Geografia, porém em 1956, dissociaram-se. Em 1962, ficou 
assentado que esses cursos, ao beneficiarem-se de uma formação pedagógica 
adicionada às disciplinas fixadas para o Bacharelado, formariam então Licenciados nas 
duas opções distintas. 

O curso de Pedagogia funcionou inicialmente na antiga Faculdade de Filosofia 
(FAFI). Em 1970, passou a oferecer as habilitações de Administração Escolar, 
Supervisor Escolar e Orientador Educacional. Em 1990, tornou-se um curso 
exclusivamente dedicado à formação de docentes e, em 1995, passou a oferecer as 
habilitações de Magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental, Magistério da 
Educação Infantil, Magistério da Educação Especial, Magistério da Educação de Jovens 
e Adultos. Porém, mudanças na legislação educacional, em nível nacional, levaram a 
uma reorganização do curso em 2000, resultando na oferta da habilitação Gestão 
Educacional, que forma o administrador escolar, o supervisor escolar, o orientador 
educacional e o inspetor educacional.  
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Em 2000, a UFES aprovou o projeto de implantação do curso de Pedagogia - 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Licenciatura Plena, Modalidade Aberta e à 
Distância. Em 2001, por meio do parecer nº 1.214 da Câmara de Educação Superior do 
Conselho Nacional de Educação - CNE/CES e pela Portaria nº 2.215/2001, o MEC 
credenciou a UFES para a oferta de cursos nessa modalidade e a autorizou a ofertar o 
curso de Pedagogia, com parecer que atribuiu conceito “A” à quase totalidade dos itens 
do Projeto. Atualmente, há, aproximadamente, 6.766 (seis mil, setecentos e sessenta e 
seis) alunos matriculados - que também são professores das séries iniciais do ensino 
fundamental - vinculados ao Estado e aos Municípios do Espírito Santo.  

Há a oferta, também, da 2ª turma do curso de Pedagogia da Terra, destinado a 
educadores das escolas de assentamento dos sem terra, por meio de convênio firmado 
entre a UFES e o INCRA/PRONERA/MST, publicado no Diário Oficial da União - DOU nº 
213, de 08 de dezembro de 1999. 

O Curso de Matemática foi criado em 1964 e reconhecido em 1970. É ofertado 
também no Pólo Universitário de São Mateus. Atualmente, adota um regime particular de 
acesso: os estudantes, admitidos em um número triplo ao de vagas, de acordo com as 
provas regulares de exame vestibular, submetem-se a um curso de um semestre, que se 
caracteriza como uma amostra do curso de Matemática, para verificação de conteúdos 
básicos, necessários a um bom desempenho curricular – ao final do período do qual 
serão efetivamente matriculados os que obtiverem aprovação e classificação de acordo 
com o número de vagas, conforme Resolução que instituiu esse processo. 

O Curso de Ciências Biológicas, cujas atividades se iniciaram em 1965 e foram 
reconhecidas pelo MEC em 1970, passou por diversas reestruturações: atualmente 
adota um regime misto, combinando o sistema seriado com o de créditos, a exemplo do 
que se pratica em outras universidades brasileiras. 

O Curso de Física, por sua vez, obteve sua autorização ministerial de 
funcionamento em 1975, como Curso de Licenciatura em Ciências/Habilitação em Física, 
e reconhecimento ministerial de Curso em 1980, como Licenciatura Plena e 
Bacharelado. Em 1987, para atender à demanda de profissionais licenciados em 
Química, criou-se o Curso de Licenciatura Plena de Química, que veio a funcionar em 
um Departamento único de Física e Química. O Curso recebeu reconhecimento 
ministerial em 1993 e, a partir desse ano, optou-se pela criação distinta do Departamento 
de Química. 

Na mesma data de 1987, criou-se igualmente o Curso de Filosofia, cuja origem 
remonta a 1982. O curso de Licenciatura passou a despertar interesse, haja vista a 
inclusão da disciplina de Filosofia no ensino capixaba, devido ao convênio firmado com a 
Secretaria Estadual de Educação, garantindo a implantação gradativa dessa disciplina 
no Ensino Médio. 

O Curso de Ciências Sociais foi instituído, inicialmente em 1990, com o objetivo 
de prover a habilitação Bacharelado. Em 1994, a pedido de estudantes, criou-se a 
formação de Licenciados em Ciências Sociais, tendo em vista a inclusão de conteúdos 
de Sociologia e de Filosofia no currículo do Ensino Médio deste Estado. 

Os antecedentes do curso de licenciatura, na área das artes visuais, remontam 
aos antigos cursos que funcionavam na Escola de Belas Artes, criada em 1951 por lei 
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estadual. Em 1979, o Conselho Universitário aprovou a designação de Educação 
Artística. O curso de licenciatura possuía duas habilitações: Artes Plásticas e Desenho, 
esta última foi posteriormente extinta. Em 2001, o Centro de Artes, procurando adequar-
se às novas diretrizes curriculares, substituiu o Curso de Educação Artística-Habilitação 
Artes Plásticas pelo atual Curso de Licenciatura em Artes Visuais. 

O curso de Licenciatura em Música foi criado em 1999. Inicialmente, o curso 
contou com a contribuição da Escola de Música do Espírito Santo (atual Faculdade de 
Música do ES - FAMES), mediante convênio, à qual cabia ministrar as disciplinas de 
prática musical (voz e instrumentos), com carga horária equivalente a 20% (vinte por 
cento) da carga horária total. A partir de 2004, a UFES passou a ministrar a totalidade 
das disciplinas do curso. 

Esse breve histórico dos Cursos de Licenciatura da UFES permite constatar que, 
desde a década de 1950, esta instituição exerce um papel relevante como principal 
agente na formação de professores para o Espírito Santo em praticamente todos os 
níveis de ensino. 

Como, em sua trajetória histórica, as reestruturações curriculares dos Cursos de 
Licenciatura obedeceram às antigas resoluções do extinto Conselho Federal de 
Educação (CFE), há, atualmente, em grande parte desses Cursos, o predomínio do 
modelo de currículo que adaptou o curso de formação de professores à estrutura 
curricular dos Cursos de Bacharelado. Dessa forma, vem prevalecendo, em sua maioria, 
o modelo curricular no qual se prioriza, na trajetória acadêmica dos alunos dos Cursos 
de Licenciatura, primeiramente uma formação mais concentrada em conteúdos 
específicos e, posteriormente, próximo à metade do curso, uma carga de conteúdos 
voltados para a estrutura e o funcionamento da política educacional direcionada à 
didática, às questões que dizem respeito tanto à relação entre desenvolvimento e 
aprendizagem, como às metodologias de ensino e de suas práticas na regência de sala 
de aula.  

Soma-se a isso o fato de que, nas últimas décadas, a construção de um projeto 
de formação de professores, no âmbito da UFES, deparou-se com inúmeros entraves 
que vêm comprometendo uma maior articulação interna. Trata-se de problemas que, nos 
últimos anos, em razão de políticas públicas, vêm ora degradando as condições de 
trabalho nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), ora comprometendo a 
estrutura e funcionamento dessas instituições, em especial, pela deficiência de recursos 
materiais, pela política salarial de desvalorização do quadro de servidores e docentes, 
assim como pela tênue política de permanência de alunos por meio de programas de 
concessão de bolsas. 

Em virtude desse contexto, as reflexões realizadas, durante o ano de 2003, pela 
Comissão de Licenciaturas da Câmara de Graduação da PROGRAD, apontaram os 
seguintes problemas relativos à maioria dos Cursos de Licenciatura da UFES: 

a)  falta de flexibilização dos  diversos currículos dos Cursos de Licenciatura; 
b)  ausência, nos currículos, de espaços e tempos para promoção de formação 

integralizadora; 
c)  ausência de espaços e tempos curriculares que garantam a articulação do 

trabalho de formação de professores em uma abordagem multidisciplinar;  
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d)  inexistência de matriz curricular que leve em conta o trabalho pedagógico 
como foco formativo; 

e)  inadequação de tempos e espaços curriculares específicos na grade 
curricular para efetivação de práticas de ensino e estágio supervisionado que 
visem à formação de profissionais para o magistério que se voltem à reflexão-
ação-reflexão do ensino e da aprendizagem em toda a sua extensão; 

f)  ausência de interação institucionalizada entre a unidade formadora de 
professores e a comunidade; 

g)  falta de uma maior interação entre o Centro de Educação e os demais 
Centros responsáveis pelos Cursos de Licenciatura;  

h)  falta de uma política de articulação entre formação inicial e formação 
continuada; 

i)  ausência de um programa de avaliação institucional para os cursos de 
licenciatura; 

j)  falta de uma maior interação entre unidade formadora e o sistema 
educacional de Ensino Fundamental e Médio; 

k)  falta de tratamento e incentivo à prática da Pesquisa como elemento de 
produção de conhecimento vinculado a temas diretamente ligados às etapas 
da Educação Básica;  

l)  presença de dicotomias entre pensar vs fazer, teoria vs prática,  trabalho  vs  
estudo. 

 

A maioria dos problemas levantados pela Comissão de Licenciaturas da Câmara 
de Graduação da PROGRAD/UFES encontram consonância no espírito da atual 
legislação concernente aos cursos de formação de professores em nível superior, pelo 
fato de que essa legislação preconiza a terminalidade e a integralidade próprias aos 
Cursos de Licenciatura em relação aos Cursos de Bacharelado. Essa problemática 
acarreta uma instância necessária e inevitável de definição de currículos próprios a 
esses Cursos. A este propósito, o Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 
09/2001 - CNE/CP, p. 6, explicita: “Isso exige a definição de currículos próprios da 
Licenciatura que não se confundam com o Bacharelado ou com a antiga formação 3 + 
1”. 

Em face das considerações acima expostas, a reestruturação curricular dos 
Cursos de Licenciatura da UFES deve atentar tanto para os direcionamentos apontados 
pelas reflexões efetivadas pela Comissão de Licenciaturas da Câmara de Graduação da 
PROGRAD, quanto para as determinações da legislação vigente. 
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3. DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE LICENCIATURA DA UFES 
 

Considerando-se o conjunto de dispositivos legais que tem regulado a política 
educacional brasileira, mesmo antes da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e mais especificamente após a sua promulgação, constata-se que, 
reiteradamente, menciona-se a necessidade da configuração/estruturação dos currículos 
dos diferentes níveis de ensino observarem as Diretrizes Curriculares estabelecidas 
nacionalmente.  

Nesse sentido, durante a década de 1990, assistimos à definição de Diretrizes 
Curriculares para as etapas da Educação Básica e para os cursos de nível superior. 
Esse movimento em torno da definição de diretrizes curriculares pode ser entendido no 
contexto do movimento de implantação do sistema de avaliação da educação brasileira: 
ambos situados no interior da reforma do ensino superior, colocada paulatinamente em 
vigor durante a década de 1990 por intermédio de legislação educacional, 
aparentemente pontual. Dessa forma, as Diretrizes Curriculares Para a Formação de 
Professores da Educação Básica, estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, 
por meio da Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 01/2002 - CNE/CP, está 
articulada ao propósito mais amplo de reforma do ensino superior no Brasil, devendo, 
por isso, as universidades, tendo em vista as suas finalidades (ensino, pesquisa e 
extensão), construir propostas/diretrizes que contemplem essas finalidades. 

Considerando o previsto no Artigo 1o na Resolução do Conselho Nacional de 
Educação nº 01/2002 - CNE/CP, as Diretrizes Curriculares da UFES para a formação de 
professores das três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio) são “um conjunto de princípios, fundamentos e 
procedimentos a serem observados na organização institucional e curricular” de cada 
curso de licenciatura “e aplicam-se a todas as etapas e modalidades da educação 
básica”.  

Sendo assim, estas Diretrizes formam um conjunto de princípios, fundamentos e 
procedimentos orientadores da construção dos projetos curriculares e da organização 
institucional dos cursos de formação de professores, a fim de garantir coerência e 
organicidade entre o lugar de formação, o processo de formação e o campo de atuação 
do profissional no âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo. 
  
  

3.1 Fundamentos para a formação de professores da Educação Básica 
 
A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 01/2002 - CNE/CP explicita, 

no art. 3°, os princípios norteadores da formação dos professores em cursos de 
licenciaturas da forma que se segue: 

 
Art 3º  A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e 
modalidades da educação básica observará princípios norteadores 
desse preparo para o exercício profissional específico, que consideram: 

I – a competência como concepção nuclear na orientação do 
curso; 
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II – a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do 
futuro professor, tendo em vista: 

a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer 
em lugar similar àquele em que vai atuar, demanda 
consistência entre o que faz na formação e o que dele se 
espera; 

b) a aprendizagem como processo de construção de 
conhecimentos, habilidades e valores em interação com a 
realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas 
em uso capacidades pessoais; 

c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das 
competências; 

d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, 
que possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos 
resultados alcançados, consideradas as competências a serem 
constituídas e a identificação das mudanças de percurso 
eventualmente necessárias. 
III – a pesquisa, como foco no processo de ensino e de 
aprendizagem, uma vez que ensinar requer, tanto dispor de 
conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender 
o processo de construção do conhecimento. 

 
Essa legislação tomou como referência os princípios prescritos pela ANFOPE 

(1990) para a formação de professores, construídos no decorrer de sua trajetória de luta 
pela qualidade dessa formação. Um detalhamento maior, explicitando a fundamentação 
teórico-prática que deve servir de base para a construção dos projetos dos cursos de 
formação de professores na UFES, encontra-se no Parecer do Conselho Nacional de 
Educação nº 09/2001 - CNE/CP nas páginas 29-31. Trechos desse Parecer são 
apresentados a seguir: 

 
1.1 A concepção de competência é nuclear da orientação do curso 
de formação de professores 
Não basta a um profissional ter conhecimentos sobre seu trabalho. É 
fundamental que saiba mobilizar esses conhecimentos, transformando-
os em ação. [...] O desenvolvimento de competências pede uma outra 
organização do percurso de aprendizagem, no qual o exercício das 
práticas profissionais e da reflexão sistemática sobre elas ocupa um 
lugar central. 

 

1.2 É imprescindível que haja coerência entre a formação oferecida 
e a prática esperada do futuro professor 

 
1.2.1 A simetria invertida 
O conceito de simetria invertida ajuda a descrever um aspecto da 
profissão e da prática de professor, que se refere ao fato de que a 
experiência como aluno, não apenas no curso de formação docente, mas 
ao longo de toda a sua trajetória escolar, é constitutiva do papel que 
exercerá futuramente como docente. [...] A compreensão desse fato 
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evidencia a necessidade de que o futuro professor experiencie, como 
aluno, durante todo o processo de formação, as atitudes, modelos 
didáticos, capacidade e modos de organização que se pretende venham 
a ser concretizados nas suas práticas pedagógicas [...] [tornando a 
educação do professor] uma experiência análoga à experiência de 
aprendizagem que ele deve facilitar a seus futuros alunos.  

 
1.2.2 Concepção de aprendizagem 
É comum que professores em formação não vejam o conhecimento como 
algo que está sendo construído, mas apenas como algo a ser 
transmitido. [...] Decorre daí, a necessidade de repensar a perspectiva 
metodológica, propiciando situações de aprendizagem focadas em 
situações-problema, ou no desenvolvimento de projetos, que possibilitem 
a interação dos diferentes conhecimentos que podem estar organizados 
em áreas ou disciplinas, conforme o desenho curricular da escola. [...] 
Nada pode substituir a atuação do próprio aluno na tarefa de construir 
significados sobre os conteúdos da aprendizagem. [...] É preciso que 
eles próprios [...] sejam desafiados por situações-problema que os 
confrontem com diferentes obstáculos, exigindo superação e que 
experienciem situações didáticos nas quais possam refletir, experimentar 
e ousar agir, a partir dos conhecimentos que possuem. 

 
1.2.3 Concepção de conteúdo 
No seu conjunto, o currículo precisa conter os conteúdos necessários ao 
desenvolvimento das competências exigidas para o exercício profissional 
e precisa tratá-los nas suas diferentes dimensões: na sua dimensão 
conceitual [...]; [e] na sua dimensão procedimental. [...] Para que a 
aprendizagem possa ser, de fato, significativa, é preciso que os 
conteúdos sejam analisados e abordados de modo a formarem uma rede 
de significados. 

 

É importante que o professor ressignifique a sua concepção de conhecimento 
como algo em constante construção para que possa fazer uma mediação crítico-criativa 
entre o conhecimento e o conteúdo curricular. Assim, torna-se possível selecionar 
conteúdos para que ocorra uma aprendizagem significativa.  
  

1.2.4 Concepção de avaliação 
A avaliação destina-se à análise da aprendizagem dos futuros 
professores, de modo a favorecer seu percurso e regular as ações de 
sua formação e tem, também, a finalidade de certificar sua formação 
profissional. Não se presta a punir os que não alcançam o que se 
pretende, mas a ajudar cada aluno a identificar melhor as suas 
necessidades de formação e empreender o esforço necessário para 
realizar sua parcela de investimento no próprio desenvolvimento 
profissional. Dessa forma, o conhecimento dos critérios utilizados e a 
análise dos resultados e dos instrumentos de avaliação e auto-avaliação 
são imprescindíveis, pois favorecem a consciência do professor em 
formação sobre o seu processo de aprendizagem, condição para esse 
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investimento. [...] o que se pretende avaliar não é só o conhecimento 
adquirido, mas a capacidade de acioná-lo e de buscar outros para 
realizar o que é proposto. Portanto, os instrumentos de avaliação só 
cumprem com sua finalidade se puderem diagnosticar o uso funcional e 
contextualizado dos conhecimentos. 

 

O resultado do processo avaliativo deve servir de orientação para reflexão crítica 
do professor-formador sobre seu trabalho docente, possibilitando uma análise da sua 
prática e a realização de possíveis alterações no seu planejamento sempre que se fizer 
necessário.  

 

1.3 A pesquisa é elemento essencial na formação profissional do 
professor 
A pesquisa (ou investigação) que se desenvolve no âmbito do trabalho 
de professor refere-se [...] a uma atitude cotidiana de busca de 
compreensão dos processos de aprendizagem e desenvolvimento de 
seus alunos e à autonomia na interpretação da realidade e dos 
conhecimentos que constituem seus objetos de ensino. [...] Assim, para 
que a postura de investigação e a relação de autonomia se concretizem, 
o professor necessita conhecer e saber usar determinados 
procedimentos de pesquisa: levantamento de hipóteses, delimitação de 
problemas, registro de dados, sistematização de informações, análise e 
comparação de dados, verificação, etc. [...] Não se pode esquecer ainda 
que é papel do professor da educação básica desenvolver junto a seus 
futuros alunos postura investigativa. Assim, a pesquisa constitui um 
instrumento de ensino e um conteúdo de aprendizagem na formação.   

 

A relação entre ensino, pesquisa e extensão deve ser considerada um dos 
principais embasadores da formação profissional docente, sendo que os desafios da 
atividade de pesquisa, relacionados intimamente com a prática, estão claramente 
colocados em várias passagens do Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 
09/2001 - CNE/CP, conforme o que se demonstra a  seguir: 

 

 
Item 3.2.6, ‘Inadequação do tratamento da pesquisa’: 
Teorias são construídas sobre pesquisas. Certamente é necessário 
valorizar esta pesquisa sistemática que constitui o fundamento da 
construção teórica. Dessa forma a familiaridade com a teoria só pode se 
dar por meio do conhecimento das pesquisas que lhe dão sustentação. 
De modo semelhante, a atuação prática possui uma dimensão 
investigativa e constitui uma forma não de simples reprodução, mas de 
criação ou, pelo menos, de recriação do conhecimento                                                  
(Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 09/2001 - CNE/CP, P. 
24) 

 

Dessa e de outras formulações conclui-se que a pesquisa é um dos mais 
importantes sustentáculos da reforma, que neste momento se propõe para todos os 
níveis de ensino, tanto no que diz respeito à formação de formadores quanto à sua 
atuação como formadores de cidadãos. A atividade de pesquisa configura-se como um 
importante espaço no qual se pode verificar a presença simultânea de todos os 
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princípios norteadores para o exercício profissional específico do professor que servem 
de critérios de organização da matriz curricular. 

 
 
3.2 A especificidade dos Cursos de Licenciatura e suas finalidades 
 
A promulgação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

aprovada em dezembro de 1996, inaugurou, no cenário educacional brasileiro, 
mudanças no que diz respeito à política de formação dos profissionais que irão atuar na 
Educação Básica. Uma dessas mudanças diz respeito à especificidade dos cursos 
responsáveis pela formação dos docentes, pois a Lei 9394/96, no TÍTULO VI, que trata 
dos Profissionais da Educação, ao determinar que:   

 
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, admitida, como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal (ART. 62). 

 

Essa Lei deixa clara a especificidade da natureza da Licenciatura como "título 
acadêmico obtido em curso superior que faculta ao seu portador o exercício do 
magistério na educação básica dos sistemas de ensino, respeitadas as formas de 
ingresso, o regime jurídico do serviço público ou a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT)", conforme estipulado no Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 28/2001 
– CNE/CP. Portanto, os cursos de licenciatura, com a atual legislação, tiveram não só 
garantida a sua especificidade como qualificação inicial exigida para o exercício da 
profissão de professores da Educação Básica, como também extinguida a possibilidade 
de uma formação em cursos realizados fora do âmbito do Ensino Superior ou em 
Licenciaturas de curta duração. 

Além desses dispositivos legais, a ênfase na identidade dos Cursos de 
Licenciatura como cursos responsáveis pela formação dos professores da Educação 
Básica se fez presente no decorrer do desenvolvimento do processo de construção das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Graduação, desencadeada pela Secretaria de 
Educação Superior do Ministério da Educação (SESu/MEC), a partir  da publicação do 
Edital 04/97, ao apresentar três categorias de carreiras para a formação de profissionais 
em nível superior: Bacharelado Acadêmico, Bacharelado Profissionalizante e 
Licenciatura (Parecer 09/2002, p. 6). Sendo assim, de acordo com a legislação em vigor, 
a Licenciatura é reconhecida por sua especificidade na formação de professores da 
Educação Básica, conferindo, assim, uma identidade própria aos Cursos de Licenciatura, 
a partir das finalidades estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional  (LDBEN) para a educação superior que são: 

 
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 
do pensamento reflexivo; 
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II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para 
a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do 
meio em que vive; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição (ART. 45 DA LEI 
9394/96). 

 

Portanto, a garantia da especificidade de formação de professores, atrelada às 
finalidades que norteiam a educação superior no Brasil, aponta como inadmissível a 
existência de cursos de licenciatura como apêndices de cursos de bacharelado.  A 
legislação vigente traz como implicação o reconhecimento dos cursos de licenciatura 
como um tipo específico de formação que se realiza nas universidades.  

 

 
3.3 O perfil do professor a ser formado 
 

O perfil do professor a ser formado deve considerar, além das finalidades e 
objetivos da educação superior, da educação básica e de suas diferentes etapas, as 
incumbências específicas desses profissionais, no interior das escolas, estabelecidas no 
artigo 2º da Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 01/2002 - CNE/CP, que 
deverão preparar o professor para:  

 

I – o ensino visando à aprendizagem do aluno; 
II – o acolhimento e o trato da diversidade; 
III – o exercício de atividades de enriquecimento cultural; 
IV – o aprimoramento em práticas investigativas; 
V – a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos 
conteúdos curriculares; 
VI – o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de 
metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores; 
VII – o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em 
equipe. 
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Desse modo, as incumbências dos professores da Educação Básica dispostas na 

Resolução definem o perfil do docente em função da especificidade do âmbito de 
atuação. Trata-se de inovações introduzidas pela legislação que constituem indicativos 
importantes para a construção dos projetos de formação de professores. 

As propostas pedagógicas dos cursos deverão contemplar, então, nos seus 
currículos, atividades de ensino-aprendizagem que possibilitem não só a formação nas 
áreas específicas, mas também atividades que permitam a participação crítica e 
comprometida com a construção, implantação e avaliação de projetos pedagógicos que 
visem a garantir a aprendizagem dos estudantes e a qualidade da educação oferecida 
pelas escolas de educação básica. A ampliação das incumbências do professor é um 
importante avanço, pois visa a romper com o parcelamento das atividades na escola e, 
conseqüentemente, a contribuir para uma atuação integrada de todos os profissionais. 

Além de contribuir para a definição do perfil do professor, a ser formado com 
referência à sua atuação no interior das escolas, as propostas pedagógicas dos cursos 
de licenciatura também devem garantir espaços para o desenvolvimento das 
competências estipuladas no Artigo 6º da Resolução do Conselho Nacional de Educação 
nº 01/2002 - CNE/CP, a saber: 

 
I – as competências referentes ao comprometimento com os valores 
inspiradores da sociedade democrática; 
II – as competências referentes à compreensão do papel social da 
escola; 
III – as competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem 
socializados, aos seus significados em diferentes contextos e sua 
articulação interdisciplinar; 
IV – as competências referentes ao domínio do conhecimento 
pedagógico; 
V – as competências referentes ao conhecimento de processos de 
investigação que possibilitam o aperfeiçoamento da prática pedagógica; 
VI – as competências referentes ao gerenciamento do próprio 
desenvolvimento profissional. 

  
A formação dos profissionais docentes, requerida pela contemporaneidade 

complexa, abrangente e, em conformidade com a legislação brasileira atual, exige a 
articulação da educação e a consolidação de valores éticos e sociais, assentados nos 
pilares da sociedade participativa e democrática comprometidos com a qualidade social 
e de vida da população. Nesse sentido, pressupõe uma educação para a cidadania, 
capaz de articular os projetos mais amplos, envolvendo a sociedade na dimensão local e 
global. 
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3.4 O lugar da formação 
 

O lugar dos cursos de formação de professores para atuar na Educação Básica é 
referendado na LDBEN como tendo base orgânica fundamental em uma Instituição de 
Ensino Superior. Assim, a Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 01/2002 - 
CNE/CP, artigo 7º, p. 4, determina que:  
 

I - a formação deverá ser realizada em processo autônomo, em curso de 
licenciatura plena, numa estrutura com identidade própria; 
II - será mantida, quando couber, estreita articulação com institutos, 
departamentos e cursos de áreas específicas; 
III - as instituições constituirão direção e colegiados próprios, que 
formulem seus próprios projetos pedagógicos, articulem as unidades 
acadêmicas envolvidas e, a partir do projeto, tomem as decisões sobre 
organização institucional e sobre as questões administrativas no âmbito 
de suas competências; 
IV - as instituições de formação trabalharão em interação sistemática 
com as escolas de educação básica, desenvolvendo projetos de 
formação compartilhados; 
V - a organização institucional preverá a formação dos formadores, 
incluindo na sua jornada de trabalho tempo e espaço para as atividades 
coletivas dos docentes do curso, estudos e investigações sobre as 
questões referentes ao aprendizado dos professores em formação; 
VI - as escolas de formação garantirão, com qualidade e quantidade, 
recursos pedagógicos como biblioteca, laboratórios, videoteca, entre 
outros, além de recursos de tecnologias da informação e da 
comunicação; 
VII - serão adotadas iniciativas que garantam parcerias para a promoção 
de atividades culturais destinadas aos formadores e futuros professores; 
VIII - nas instituições de ensino superior não detentoras [sic] de 
autonomia universitária serão criados Institutos Superiores de Educação, 
para congregar os cursos de formação de professores que ofereçam 
licenciaturas em curso Normal Superior para docência multidisciplinar na 
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental ou licenciaturas 
para docência nas etapas subseqüentes da educação básica.  

  
A formação dos professores, portanto, será realizada pela colaboração e 

cooperação entre as instâncias responsáveis pelas diversas áreas de conhecimento que 
compõem a estrutura curricular de cada licenciatura. Dessa forma, orienta-se para uma 
maior articulação entre os princípios norteadores, os sujeitos e as instâncias 
responsáveis pelas dimensões comuns e específicas, bem como um permanente 
estreitamento das relações estabelecidas entre os sujeitos e os locus de atuação dos 
futuros profissionais em processo de formação. 
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4. PRINCÍPIOS DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR   
 

Os princípios norteadores para organização curricular dos cursos de formação de 
professores são apresentados no Art. 11 da Resolução do Conselho Nacional de 
Educação nº 01/2002 - CNE/CP na forma de critérios:  

Os critérios de organização da matriz curricular, bem como a alocação 
de tempos e espaços curriculares, se expressam em eixos em torno dos 
quais se articulam dimensões a serem contempladas, na forma a seguir 
indicada: 
I - eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional; 
II - eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do 
desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional; 
III - eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade; 
IV - eixo articulador da formação comum com a formação específica; 
V - eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos 
conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos que 
fundamentam a ação educativa; 
VI - eixo articulador das dimensões teóricas e práticas. 

 

Os eixos devem ser compreendidos como elementos centrais e articuladores da 
organização curricular dos cursos, garantindo equilíbrio na alocação de tempos e 
espaços curriculares que atendam aos princípios da formação. Em torno deles, de 
acordo com o Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 09/2001 - CNE/CP, p. 52, 
“se articulam as dimensões que precisam ser contempladas na formação profissional 
docente e sinalizam o tipo de atividade de ensino e aprendizagem que materializam o 
planejamento e a ação de formadores de formadores”. 

Considerando-se a importância dos eixos e das dimensões/âmbitos da formação 
profissional para a concretização dos princípios nos projetos dos cursos de licenciatura 
na UFES, cada um deles será, a seguir, apresentado. 

 
 
4.1 Eixos  
 
a) Eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional 
 
Os profissionais da área de educação, professores-formadores e futuros 

professores, precisam saber trabalhar com a diversidade. Cada aluno apresenta 
características específicas sócio-econômico-culturais e preferências idiossincráticas com 
relação ao processo de aprendizagem. No intuito de atender a essa diversidade, o 
professor em formação precisa desenvolver a capacidade de flexibilizar suas propostas 
de ensino. Para isso, precisará conhecer a pluralidade a partir de sua própria 
singularidade. O futuro professor deverá experimentar diferentes estratégias didáticas 
durante seu processo de formação, que estimularão reflexões e análises sobre o 
percurso de aprendizagem e as diversas formas de organização do trabalho educativo. A 
experiência própria - entrelaçada ao pensar teórico e a observação da experiência do 
outro - estimulará uma visão maior das múltiplas possibilidades de se trabalhar o 
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processo ensino-aprendizagem. De acordo com o Parecer do Conselho Nacional de 
Educação nº 09/2001 - CNE/CP, p, 52 

 
[...] para contemplar a complexidade dessa formação, é preciso instituir 
tempos e espaços curriculares diversificados como oficinas, seminários, 
grupos de trabalho supervisionado, grupos de estudo, [...] atividades de 
extensão, entre outros capazes de promover e, ao mesmo tempo, exigir 
dos futuros professores atuações diferenciadas, percursos de 
aprendizagens variados, diferentes modos de organização do trabalho, 
possibilitando o exercício das diferentes competências a serem 
desenvolvidas. 

 
A formação do professor não poderá ser limitada, tão-só, a aulas expositivas 

circunscritas às paredes de uma sala de aula. Uma pedagogia diferenciada, ativa, 
significativa e cooperativa exige uma gestão de classe mais ampla: a capacidade de 
gerenciar este espaço novo não poderá ser adquirida de forma apenas teórica, precisa 
ser experimentada na prática durante todo o transcorrer do processo de formação. 

  
b) Eixo articulador da interação e comunicação e do desenvolvimento da 
autonomia intelectual e profissional 
 
A formação do professor ocorrerá por meio da construção coletiva do 

conhecimento e de competências fundamentados em ações compartilhadas. A 
autonomia profissional e intelectual depende da expressão de experiências e de 
conhecimentos individuais num ambiente investigativo e apoiador de troca de opiniões 
diversificadas e de busca do aperfeiçoamento. Os cursos de licenciatura deverão criar 
dispositivos de organização curricular que favoreçam a aprendizagem colaborativa, a 
interação e a comunicação verdadeira entre professores formadores e professores em 
formação. Deve haver uma convivência interativa dentro da instituição, entre essa e o 
ambiente educacional e entre cursos e instituições diferentes.  
 

c) Eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade 
 
O campo de atuação do profissional de educação requer domínio dos objetos de 

conhecimento a serem transformados em objetos de ensino, articulados entre si e com 
os fundamentos psicológicos, sociais e culturais da educação escolar. Para que isso 
aconteça, apesar de apresentar uma nova proposta curricular no formato de grades que 
definem a distribuição de disciplinas, cada curso deve adotar critérios de organização 
que contemplem eixos articuladores que garantam uma integração maior de conteúdos 
historicamente construídos, uma contextualização dos conceitos em estudo e uma visão 
maior da amplitude e da densidade dos conteúdos específicos, de acordo com o Parecer 
do Conselho Nacional de Educação nº 09/2001 - CNE/CP, item 3.3, p. 54: 

 

Sendo o professor um profissional que está permanentemente mobilizando 
conhecimentos das diferentes disciplinas e colocando-os a serviço de sua 
tarefa profissional, a matriz curricular do curso de formação não deve ser a 
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mera justaposição ou convivência de estudos disciplinares e 
interdisciplinares. Ela deve permitir o exercício permanente de aprofundar 
conhecimentos disciplinares e ao mesmo tempo indagar a esses 
conhecimentos sua relevância e pertinência para compreender, planejar, 
executar, avaliar situações de ensino e aprendizagem. Essa indagação só 
pode ser feita de uma perspectiva interdisciplinar. 
Além disso, a maioria das capacidades que se pretende que os alunos da 
educação infantil, do ensino fundamental e do médio desenvolvam, 
atravessa as tradicionais fronteiras disciplinares e exige um trabalho 
integrado de diferentes professores. Na perspectiva da simetria invertida, 
isso reforça a necessidade de que a matriz curricular da formação do 
professor contemple estudos e atividades interdisciplinares.  

 
d) O eixo que articula a formação comum e a formação específica 
 
A organização da matriz curricular deve articular o conhecimento obtido na 

formação comum com aquele da formação específica, considerando o público junto ao 
qual o futuro professor atuará, de conformidade com o que recomenda o Parecer do 
Conselho Nacional de Educação nº 09/2001 - CNE/CP, item 3.4, p. 55): 

 
A organização curricular dos cursos [...] deve incluir sempre espaços e 
tempos adequados que garantam: 
a) a tematização comum de questões centrais da educação e da 
aprendizagem bem como da sua dimensão prática; 
b) a sistematização sólida e consistente de conhecimento sobre 
objetos de ensino; 
c) a construção de perspectiva interdisciplinar, tanto para os 
professores de atuação multidisciplinar quanto para especialistas de área 
ou disciplina, aí incluídos projetos de trabalho; 
d) opções, a critério da instituição, para atuação em modalidades ou 
campos específicos incluindo as respectivas práticas, tais como: crianças 
e jovens em situação de risco; jovens e adultos; escolas rurais ou 
classes multisseriadas; educação especial; educação indígena. 

 
e) Eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos 
conhecimentos educacionais e pedagógicos que fundamentam a ação 
educativa 
 
A matriz curricular deve incluir espaços e tempos que garantam a atuação 

integrada do conjunto dos professores do curso de formação para garantir a superação 
da concepção segundo a qual: 

 
[...] os conhecimentos práticos e pedagógicos são responsabilidade dos pedagogos e os 
conhecimentos específicos a serem ensinados são responsabilidade dos especialistas por 
área de conhecimento. Essa atuação integrada da equipe de formadores deve garantir a 
ampliação, ressignificação e equilíbrio de conteúdos  (Parecer do Conselho Nacional de 
Educação nº 09/2001 - CNE/CP, p. 54). 
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O professor-formador e o aluno do curso de licenciatura precisarão distinguir entre 
o conhecimento que é objeto de ensino e a sua expressão escolar. O profissional de 
educação deverá ser capaz de selecionar e organizar conteúdos de acordo com seus 
objetivos de ensino e as necessidades dos alunos, sabendo, para tanto, montar 
situações de aprendizagem que favoreçam a construção do saber. O professor em 
formação precisará compreender, com clareza, a relação entre o que está aprendendo 
no curso de licenciatura e o que ensinará no futuro. E, para garantir isso, os cursos de 
licenciatura deverão oferecer oportunidades para a reinterpretação dos conteúdos em 
estudo, de acordo com diversos contextos escolares. 

 
f) Eixo articulador das dimensões teóricas e práticas 

  
 O curso de licenciatura deverá garantir instrumentos e referenciais que 
potencializem a capacidade de refletir sobre a ação, ampliando assim os horizontes da 
compreensão do mundo. É nessa perspectiva que se coloca o Parecer do Conselho 
Nacional de Educação nº 09/2001 - CNE/CP (p.56), que, ao dispor sobre as dimensões 
teóricas e práticas dos cursos de licenciatura, abre a discussão da seguinte forma: 
 

“ Esse exercício vai requerer a atuação integrada do conjunto dos 
professores do curso de formação visando superar o padrão segundo o 
qual os conhecimentos práticos e pedagógicos são responsabilidade dos 
pedagogos e os conhecimento específicos a serem ensinados são 
responsabilidade dos especialistas por área de conhecimento. 
Essa atuação integrada da equipe de formadores deve garantir a 
ampliação, 
ressignificação e equilíbrio de conteúdos com dupla direção: para os 
professores de atuação multidisciplinar de educação infantil e de ensino 
fundamental, no que se refere aos conteúdos a serem ensinados; para 
os professores de atuação em campos específicos do conhecimento, no 
que se refere aos conteúdos pedagógicos e educacionais. 
3.6 Eixo articulador das dimensões teóricas e práticas 
No que se refere à articulação entre teoria e prática, estas Diretrizes 
incorporam as normas vigentes. 
O princípio metodológico geral é de que todo fazer implica uma reflexão 
e toda reflexão implica um fazer, ainda que nem sempre este se 
materialize. Esse princípio é operacional e sua aplicação não exige uma 
resposta definitiva sobre qual dimensão – a teoria ou a prática - deve ter 
prioridade, muito menos qual delas deva ser o ponto de partida na 
formação do professor. Assim, no processo de construção de sua 
autonomia intelectual, o professor, além de saber e de saber fazer deve 
compreender o que faz.” 
 

   O mesmo Parecer, no item 3.6 p. 57-58, recomenda que os cursos de formação 
ofereçam oportunidades aos professores em formação de refletirem sobre esse 
processo, colocando em prática os conhecimentos que aprenderem: 
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a)  no interior das áreas ou disciplinas. Todas as disciplinas que 
constituem o currículo de formação e não apenas as disciplinas 
pedagógicas têm sua dimensão prática. É essa dimensão prática que 
deve estar sendo permanentemente trabalhada tanto na perspectiva da 
sua aplicação no mundo social e natural quanto na perspectiva da sua 
didática.  
b) em tempo e espaço curricular específico, [por meio da] coordenação 
da dimensão prática. As atividades deste espaço curricular de atuação 
coletiva e integrada dos formadores transcendem o estágio e têm como 
finalidade promover a articulação das diferentes práticas numa 
perspectiva interdisciplinar, com ênfase nos procedimentos de 
observação e reflexão para compreender e atuar em situações 
contextualizadas. 
c) nos estágios a serem feitos nas escolas de educação básica (ênfase 
adicionada). 

 

Dessa forma, a fim de explicitar a coerência entre a formação oferecida e a prática 
esperada do futuro professor, os cursos de licenciatura devem incluir na sua 
programação propostas interdisciplinares de trabalho, elaboradas de forma colaborativa, 
e situações de aprendizagem desafiadoras, que exijam a aplicação e a investigação na 
prática de conceitos teóricos em estudo. 

 

 
4.2 Âmbitos do conhecimento profissional do professor 
 

A formação deve incluir uma discussão permanente acerca do processo de 
socialização e de construção da identidade profissional de professores para que o futuro 
professor, ao se inserir no mercado de trabalho, aja como profissional e encare o 
magistério como profissão que ocupa um lugar específico na sociedade.  

Os âmbitos do conhecimento definidos na Resolução do Conselho Nacional de 
Educação nº 01/2001 - CNE/CP referem-se aos conhecimentos exigidos e necessários 
para o desenvolvimento profissional do futuro docente. Esses conhecimentos devem 
“propiciar a inserção [do professor em formação] no debate contemporâneo mais amplo, 
envolvendo questões culturais, sociais, econômicos e o conhecimento sobre o 
desenvolvimento humano e a própria docência” (ARTIGO 6º, §3º, p.3), São eles: 

 

I) Cultura geral e profissional 
 
De acordo com o Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 09/2001 - CNE/CP, 

no artigo 2.3.1 (p. 44-45)  
 

[...] uma cultura geral ampla favorece o desenvolvimento da sensibilidade, 
da imaginação, a possibilidade de produzir significados e interpretações do 
que se vive e de fazer conexões - o que, por sua vez, potencializa a 
qualidade da intervenção educativa.  
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   Esse parecer refere-se aos conhecimentos sobre as diferentes produções culturais 
como cultura popular, erudita e de massas, a atualização em relação às tendências de 
transformação do mundo contemporâneo e aos aspectos da cultura profissional, 
incluindo temas como tendências da educação, do papel do professor no mundo atual e 
aprendizagem de tecnologias de informação e comunicação. Esses conhecimentos 
podem ser integrados aos componentes curriculares que perfazem as 200 (duzentas) 
horas de atividades acadêmico-científico-culturais, incluindo participação em 
seminários, congressos, projetos de pesquisa e projetos de extensão voltados para a 
formação do licenciando. 

 
II) Conhecimento sobre crianças, jovens e adultos 
 
De acordo com o Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 09/2001 - 

CNE/CP, artigo 2.3.2, p. 45-46: 
  

A formação de professores deve assegurar o conhecimento dos 
aspectos físicos, cognitivos, afetivos e emocionais do desenvolvimento 
individual, tanto de uma perspectiva científica quanto relativa às 
representações culturais e às práticas sociais de diferentes grupos e 
classes sociais. 
 

Esse parecer refere-se ao desenvolvimento humano e à forma como diversas 
culturas caracterizam as diferentes faixas etárias: infância, adolescência, juventude e 
vida adulta. Inclui também o conhecimento sobre educandos que apresentem 
necessidades educacionais especiais e as especificidades das comunidades indígenas. 
O mesmo artigo enfatiza que: 

 

É importante que, independentemente da etapa da escolaridade em que 
o futuro professor vai atuar, ele tenha uma visão global sobre esta 
temática, aprofundando seus conhecimentos sobre as especificidades da 
faixa etária e das práticas dos diferentes grupos sociais com a qual vai 
trabalhar. [...] São esses conhecimentos que o ajudarão a lidar com a 
diversidade dos alunos e trabalhar na perspectiva da escola inclusiva. 

  
III) Conhecimento sobre a dimensão cultural, social, política e econômica da 
educação 

 
Este âmbito, bastante amplo, refere-se a conhecimentos relativos à 
realidade social e política brasileira e sua repercussão na educação, ao 
papel social do professor, à discussão das leis relacionadas à infância, 
adolescência, educação e profissão, às questões da ética e da 
cidadania, às múltiplas expressões culturais e às questões de poder 
associadas a todos esses temas. Diz respeito, portanto, à necessária 
contextualização dos conteúdos, assim como o tratamento [...] [das] 
questões sociais atuais que permeiam a prática educativa (Parecer do 
Conselho Nacional de Educação nº 09/2001 - CNE/CP, p. 45).  
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A fim de garantir a construção de conhecimentos necessários para possibilitar 

uma participação social efetiva, o professor em formação precisa sempre refletir sobre 
essas questões.  
 

IV) Conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino 
 
Abrangem conhecimentos das áreas que são objeto de ensino em cada uma das 

diferentes etapas da educação básica, observando-se as orientações curriculares 
vigentes (Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Diretrizes Curriculares para o 
Ensino Médio). A escolha dos conteúdos relacionados a esse âmbito deve levar em 
conta: a) a visão ampliada da própria área de conhecimento que o professor em 
formação deve construir; b) o domínio abrangente de conceitos e de procedimentos que 
o professor em formação trabalhará com seus alunos da educação básica; c) as diversas 
conexões que ele deverá ser capaz de estabelecer entre conteúdos de sua área com os 
de outras áreas.  

 
V) Conhecimento pedagógico 
 

Este âmbito refere-se ao conhecimento de diferentes concepções sobre 
temas próprios da docência, tais como, currículo e desenvolvimento 
curricular, transposição didática, contrato didático, planejamento, 
organização de tempo e espaço, gestão de classe, interação grupal, 
criação, realização e avaliação das situações didáticas, avaliação de 
aprendizagens dos alunos, consideração de suas especificidades, 
trabalho diversificado, relação professor-aluno, análises de situações 
educativas e de ensino complexas, entre outros. São deste âmbito, 
também, as pesquisas dos processos de aprendizagem dos alunos e os 
procedimentos para produção de conhecimento pedagógico pelo 
professor (Parecer 09/2001-CNE, p. 47).  

 
Assim, esse âmbito deverá ser sobremaneira considerado na elaboração das 
Propostas Pedagógicas dos Cursos, por contemplar muitos dos temas atuais da 
educação, advindos das pesquisas que se ativeram às questões educacionais 
comuns ao atual contexto cotidiano dos múltiplos fazeres docentes.   

 

VI) Conhecimento advindo da experiência 
 
Este âmbito de conhecimento está relacionado às práticas do magistério, 

construído em articulação constante com o conhecimento teórico. Os componentes 
curriculares que integram esse âmbito devem levar em consideração a natureza da 
dimensão prática explicitada na legislação em vigor. De acordo com o Parecer do 
Conselho Nacional de Educação nº 09/2001 - CNE/CP, artigo 2.3.6, p. 49: 
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O que está designado como conhecimento advindo da experiência é [...] 
o conhecimento construído “na” e “pela” experiência. [...] Saber – e 
aprender – um conceito, ou uma teoria é muito diferente de saber – e 
aprender – a exercer um trabalho. Trata-se, portanto, de aprender a “ser” 
professor. Perceber as diferentes dimensões do contexto, analisar como 
as situações se constituem e compreender como a atuação pode 
interferir nelas é um aprendizado permanente, na medida em que [sic] as 
questões são sempre singulares e novas respostas precisam ser 
construídas. A competência profissional do professor é, justamente, sua 
capacidade de criar soluções apropriadas a cada uma das diferentes 
situações complexas e singulares que enfrenta.   

 
 
4.3 Carga horária dos cursos e orientações para organização da matriz       

curricular 
 
A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 02/2002 - CNE/CP instituiu a 

duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação 
de professores da Educação Básica em nível superior em, no mínimo, 2.800 (duas mil e 
oitocentas) horas, devendo ser integralizada em, no mínimo, 3 (três) anos letivos, 
obedecendo aos 200 (duzentos) dias letivos/ano dispostos na LDB. Essa carga horária 
deverá considerar as especificidades dos cursos noturnos que poderão ser 
integralizados em, no mínimo, 3 (três) anos e meio, sempre sem prejuízo de sua 
qualidade. 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 02/2002 - CNE/CP determina 
que a articulação teoria-prática deve garantir, nos termos dos seus projetos 
pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes comuns: 

 
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 
vivenciadas ao longo do curso; 
II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir 
do início da segunda metade do curso; 
III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares 
de natureza científico-cultural; 
IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-
científico-culturais. 
Parágrafo único. Os alunos que exerçam atividade docente regular na 
educação básica poderão ter redução da carga horária do estágio 
curricular supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas. 

 
Portanto, as cargas horárias referentes à prática como componente curricular 400 

(quatrocentas) horas, ao estágio curricular supervisionado 400 (quatrocentas) horas e às 
atividades acadêmico-científico-culturais 200 (duzentas) horas deverão permanecer 
inalteradas, conforme estipuladas na legislação. As reformulações curriculares que 
contemplarem uma carga horária mínima superior a 2.800 (duas mil e oitocentas) horas 
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deverão levar em consideração que poderá somente ser alterada a carga horária dos 
conteúdos curriculares de natureza científico-cultural. 

Além dessas definições, a Resolução do do Conselho Nacional de Educação nº 
01/2002 - CNE/CP, no Parágrafo único, do art. 11, define assim o tempo das dimensões 
pedagógicas: 

Parágrafo único. Nas licenciaturas em educação infantil e anos iniciais do 
ensino fundamental deverão preponderar os tempos dedicados à 
constituição de conhecimento sobre os objetos de ensino e nas demais 
licenciaturas o tempo dedicado às dimensões pedagógicas não será 
inferior à quinta parte da carga horária total (ênfases adicionadas). 
 

Sendo assim, caberá a cada Colegiado de Curso, na proposição do seu Projeto 
Pedagógico, explicitar a distribuição da carga horária referente à dimensão pedagógica. 

 
 
4.4 Prática como componente curricular  
 
O Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 09/2001 - CNE/CP, p. 57, 

explicita que a prática deve ser entendida como "situações didáticas em que os futuros 
professores coloquem em uso os conhecimentos que aprenderem, ao mesmo tempo em 
que possam mobilizar outros, de diferentes naturezas e oriundas de diferentes 
experiências, em diferentes tempos e espaços curriculares". Em razão desse 
entendimento, o mesmo parecer detalha os três níveis de prática que devem ser 
contemplados na organização curricular dos cursos de licenciatura. São eles: a) no 
interior das disciplinas, como já existe na carga horária TEL das disciplinas (essa não 
entra para o cômputo das 400 (quatrocentas) horas da coordenação da dimensão prática 
e nem para o das 400 (quatrocentas) horas do Estágio Curricular Supervisionado); b) 
como “coordenação da dimensão prática”; c) como Estágio Curricular Supervisionado, 
sendo um componente curricular obrigatório, que será tratado no item 4.5. 

Com relação à prática no interior das áreas ou das disciplinas, a Resolução do 
Conselho Nacional de Educação nº 01/2002 - CNE/CP estabelece a necessidade de 
articulação constante entre teoria e prática. Nesse sentido, deixa claro que todas as 
atividades curriculares devem contemplar a dimensão prática e não apenas as 
disciplinas pedagógicas. 

No que se refere à coordenação da dimensão prática, a Resolução do Conselho 
Nacional de Educação nº 01/2002 - CNE/CP define: 

 
Em tempo e espaço curricular específico, a coordenação da dimensão 
prática transcenderá o estágio e terá como finalidade promover a 
articulação das diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar. 
§ 1º A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de 
observação e reflexão, visando à atuação em situações 
contextualizadas, com o registro dessas observações realizadas e a 
resolução de situações-problema. 
§ 2º A presença da prática profissional na formação do professor, que 
não prescinde da observação e ação direta, poderá ser enriquecida com 
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tecnologias da informação, incluídos o computador e o vídeo, narrativas 
orais e escritas de professores, produções de alunos, situações 
simuladoras e estudo de casos (Art. 13 da Resolução do Conselho 
Nacional de Educação nº 01/2002 - CNE/CP). 

 
Dessa forma, a coordenação da dimensão prática é um componente curricular, 

devendo ser trabalhada permanentemente em tempo e espaço curricular específicos. A 
coordenação da dimensão prática é espaço curricular caracterizado, no parecer 
normativo do Conselho Nacional de Educação nº 09/2001 - CNE/CP, como um lugar de 
atuação coletiva e integrada com a função de promover a articulação das diferentes 
práticas numa perspectiva interdisciplinar com ênfase nos procedimentos de observação 
e reflexão.  Assim, deverá ocorrer desde o início do processo formativo e estender-se ao 
longo de todo o curso. De acordo com os Pareceres do Conselho Nacional de Educação 
nos 09/2001 e 28/2001 - CNE/CP, a prática como componente curricular possui garantida 
a carga horária de 400 (quatrocentas) horas distribuídas ao longo do curso.  

Assim, o Projeto Pedagógico de cada curso de licenciatura definirá a constituição, 
a organização, as formas de implementação e o acompanhamento da dimensão prática. 

 
 
4.5 Estágio Curricular Obrigatório 
 
O estágio curricular obrigatório constitui um momento fundamental da formação 

profissional que deve ser desenvolvido em ambientes autênticos de trabalho, permitindo 
assim que os conhecimentos adquiridos na universidade sejam experimentados no 
ambiente onde o professor em formação trabalhará no futuro. Dessa forma, o estágio se 
torna um elemento de integração teórico-prática e de aperfeiçoamento técnico, cultural e 
científico, conforme o Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 28/2001 - CNE/CP, 
p. 10: 

[...] o estágio curricular supervisionado pretende oferecer ao futuro 
licenciado um conhecimento do real em situação de trabalho, isto é 
diretamente em unidades escolares dos sistemas de ensino. É também 
um momento para se verificar e provar (em si e no outro) a realização 
das competências exigidas na prática profissional e exigíveis dos 
formandos, especialmente quanto à regência.                        

 

O estágio curricular obrigatório definido no artigo 82 da Lei 9394/96 deve, de 
acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 01/2002 - CNE/CP, ser 
realizado em escolas de Educação Básica, respeitando-se o regime de colaboração 
entre os sistemas de ensino. O estágio deve ser desenvolvido a partir da segunda 
metade do curso e ser avaliado conjuntamente pela instituição formadora e a escola 
campo de estágio. 

O Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 28/2001 – CNE/PC preconiza 
que o estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório que articula 
intrinsecamente a prática e o trabalho acadêmico, não devendo ser entendido como 
atividade isolada, nem descontextualizada das demais atividades curriculares. Logo, 
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confere créditos aos licenciandos, pois está vinculado ao trabalho acadêmico que se 
efetiva para integralização de créditos e à carga horária exigida para atuação 
profissional.  

O estágio é o momento da formação profissional do licenciando que deve se dar 
pelo exercício direto in loco ou pela participação do discente em ambientes próprios da 
área profissional, objeto da sua formação. Deve ser caracterizado por uma relação 
ensino-aprendizagem mediada pela ação do professor-formador, entre o aluno estagiário 
e um profissional reconhecido, em unidades escolares dos sistemas de ensino. Visa não 
somente à regência em sala de aula, mas também à reflexão teórico-prática sobre a 
docência e demais aspectos integrantes do cotidiano escolar, a exemplo de elaboração 
de projetos pedagógicos, matrícula, organização de turmas, organização de tempos e 
espaços escolares.  

A responsabilidade pela formação do licenciando, que inclui o estágio 
supervisionado como componente curricular obrigatório, deve ser da Universidade, que é 
a principal responsável pela oferta e garantia de uma formação de qualidade. O Parecer 
do Conselho Nacional de Educação nº 28/2001 – CNE/CP, p. 11,  afirma que: “Esta 
conceituação de estágio curricular supervisionado é vinculante com um tempo definido 
em lei como já se viu e cujo teor de excelência não admite nem um aligeiramento e nem 
uma precarização.” 

O mesmo parecer também preconiza que, ao mesmo tempo que os sistemas de 
ensino devem propiciar às instituições formadoras a abertura de suas escolas da 
Educação Básica para a realização do estágio curricular supervisionado, em 
contrapartida, as universidades devem assumir um papel relevante na formação 
continuada dos docentes em atuação na escola, como se observa ainda nesse parecer: 

  
[...] Em contrapartida, os docentes em atuação nesta escola poderão 
receber alguma modalidade de formação continuada a partir da 
instituição formadora. Assim, nada impede que [...] a própria unidade 
escolar possa combinar com uma instituição formadora uma participação 
de caráter recíproca no campo do estágio curricular supervisionado.  

 
No âmbito da UFES, a prática como componente curricular e o estágio curricular 

obrigatório devem tornar-se objeto de estudo de um Núcleo Articulador, constituído por 
representantes dos colegiados que ofertam cursos de licenciatura e vinculados 
administrativamente à PROGRAD. Esse Núcleo de articulação permanente deve cumprir 
a função de pensar coletivamente a formação docente, a formação de formadores, a 
relação teoria e prática, a interface entre formação comum e formação específica e 
outros problemas comuns aos cursos de licenciatura. Além disso, esse Núcleo deve ser 
responsável pela efetivação de convênios entre a UFES e as instituições que recebem 
os estagiários - futuros professores - agentes que se quer hábeis a contribuir como 
sujeitos ativos à transformação da sociedade em contextos mais justos para a 
convivência entre seus pares, nos processos civilizatórios e históricos, em permanente 
construção. 
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5. DAS ORIENTAÇÕES FINAIS 
 
As concepções e orientações contidas nas presentes diretrizes deverão nortear 

todas as Propostas Pedagógicas dos cursos de licenciaturas da UFES, ofertados nas 
modalidades presenciais e aberta e à distância (EAD), dos cursos que optarem por 
oferecer disciplinas semipresenciais, que totalizem até 20% (vinte por cento) da carga 
horária na modalidade EAD, em atendimento à Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 
2004, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 13 de dezembro de 2004, Seção 1, 
p.34 que regulamenta o disposto no Art. 81 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

Estas Diretrizes deverão nortear também as Propostas Pedagógicas dos cursos 
que optarem “por assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos exigidos para a 
graduação no ensino superior [...] reservado para a atuação dos alunos em ações 
extensionistas”, - também em processo de regulamentação pela UFES - em atendimento 
à Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá 
outras providências. 
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6. RELAÇÃO DAS BASES LEGAIS NORTEADORAS À ELABORAÇÃO DE PROJETO 
PEDAGÓGICO DE UM CURSO DE LICENCIATURA 

 

1) Constituição Federal 
 
2) LDB - Lei 9.394 de 20/12/96 
  

2.1 Art. 61 - Aproveitamento de formação e Experiências 
2.2 Art. 65 - PE de 300 (trezentas) horas no mínimo 

 2.3 Artigo 82 - Estágio 
 
3) Lei nº 10.172, de 9.01.2001 que aprovou o PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
          (PNE). 
 
4) Parecer Normativo do Conselho Nacional de Educação nº 09/2001 - CNE/CP - de 
08 de maio de 2001 

Assunto: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível Superior, Curso de Licenciatura, de Graduação Plena. 

 
5) Parecer Normativo do Conselho Nacional de Educação nº 28/2001 – CNE/PC - de 
02/10/2001 

Assunto: Dá nova redação ao Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 
21/2001 – CNE/PC, que estabelece a duração e a carga horária dos Cursos de 
Formação de Professores da Educação Básica, em nível Superior, curso de 
licenciatura, de graduação plena. 

 
6) Resolução CNE/CP Nº 01 - de 19/02/2002 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível Superior, Curso de Licenciatura, de Graduação Plena. 

 6.1 - Artigos 12 e 13 
 
7) Resolução CNE/CP Nº 2 - de 19/02/2002 

Institui a carga horária dos Cursos de Licenciaturas de Graduação Plena, de 
Formação de Professores de Educação Básica em Nível Superior. 
7.1 – 1.800 (mil e oitocentas) horas de conteúdos 
7.2 – 400 (quatrocentas) horas de Prática 
7.3 – 400 (quatrocentas) horas de Estágio 
7.4 – 200 (duzentas) horas extras - atividades acadêmico-científica-culturais 

 
8) Bases Legais que se voltam à Formação de Professores na UFES na Modalidade 
Aberta e a Distância - EAD 

8.1 - Projeto de Curso, Pareceres e Resoluções do CEPE/UFES 
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9) Diretrizes Curriculares para Formação de Professores na UFES 
 9.1 - Eixos Norteadores 
  Ênfase: letras C; E; F - páginas 21-22 
 9.2 - Âmbitos do Conhecimento Profissional do professor 
  Ênfase: Item D - página 25 

9.3  - Concepção 
Ênfase: item 4.5 - páginas 29-30  
 

10) Projetos de Ensino - Aprovados pelo Centro de Educação - PROGRAD 
 
11) Projetos de Estágio - Aprovados pelo Centro de Educação - PROGRAD  
 
12) Resolução CEPE Nº 49/2003 - de 22/12/2003 - Estabelece Normas para 

Alocação de Vagas de Docentes Efetivos da UFES 
 12.1 - Artigos 10 e 11. 
 
13) Pareceres Normativos do MEC/CNE/CP para os Cursos de Licenciaturas (Obs. 
Considerar o que prescreve o parecer sobre as especificidades de cada um dos cursos). 
 
14) Diretriz Curricular para os cursos de graduação (considerar, também, as 
especificidades de cada um dos cursos). 
 
15) Portaria MEC nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, publicada no DOU de 
13.12.204, Seção 1, p. 43 – Regulamenta a oferta de carga horária à distância em 
disciplinas presenciais. 
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7. RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES A SEREM CONSIDERADOS 
NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE CURSOS DE LICENCIATURAS DA UFES 

 
1) Referenciais Curriculares para a Educação Infantil 
2) Parâmetros Curriculares nacionais (PCNs) - Ensino Fundamental - Séries  

Iniciais - Ênfase: Temas Transversais 
3) Parâmetros Curriculares nacionais (PCNs) - Ensino Fundamental - Séries  

Finais -  Ênfase: Temas Transversais 
4) Parâmetros Curriculares nacionais (PCNs) - Ensino Médio  
5) Diretrizes Curriculares Para o Ensino Médio 
6) Diretrizes Curriculares para os Cursos de Formação de Professores 

 


