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RESUMO 

 

 

PINHEIRO, M. P. M. P. Expansão da formação docente inicial: os cursos de licenciatura 
presenciais no Brasil (2003-2014). 2018. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de 
Pós-Graduação em Educação, Centro de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal, 2018. 
 

No contexto social contemporâneo, a produção do conhecimento e a sua atualização acerca da 
educação superior tornaram-se imperativas, visto que, entre outros fatores, a expansão e 
democratização do acesso a esse nível de educação constituem-se desafios relevantes para a 
construção e implementação das políticas voltadas para esse campo, assim como para as 
instituições que as executam, particularmente, as Instituições de Ensino Superior (IES). 
Assim, essa produção de conhecimento e atualização no campo da educação superior atuam 
como componentes das ações no enfrentamento das desigualdades sociais e econômicas que 
conformam as sociedades na atualidade. Este trabalho trata, pois, de analisar o processo de 
expansão da formação docente inicial em cursos de licenciatura presenciais no Brasil, no 
período de 2003 a 2014, considerando, para isso, a organização acadêmica e categorias 
administrativas. O objetivo foi definido a partir da questão: como se configurou o processo de 
expansão da formação docente inicial em cursos de licenciatura presenciais no Brasil no 
período de 2003 a 2014? Tendo em vista o objetivo proposto para o estudo, é preciso analisar 
a questão sob distintos ângulos. Assim, a base empírica da pesquisa foi constituída pelos 
dados estatísticos referentes ao objeto de estudo disponíveis no sítio do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os procedimentos metodológicos 
utilizados foram: revisão bibliográfica, análise documental e construção e análise de séries 
históricas. Como dimensões analíticas, foram privilegiadas a expansão do ensino superior e a 
formação docente inicial em cursos de licenciatura. Este estudo evidenciou um aumento no 
número de cursos e matrículas nas licenciaturas presenciais no Brasil nos anos analisados. 
Todavia, ainda que se constate um acréscimo no número de cursos e de matrículas nas 
universidades, o crescimento percentual maior adveio em outros modelos de instituições, 
sobretudo, nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) e Centros Federais 
de Educação Tecnológica (Cefet), corroborando o entendimento de que há uma tendência da 
formação ocorrer fora das universidades, principalmente, das universidades públicas estatais, 
instituições de referência nesse tipo de atividade. A categoria pública obteve, no período, o 
maior aumento nos cursos e matrículas de licenciatura presenciais. Verificamos ainda, nesses 
anos, que, apesar do esforço demonstrado pelos governantes no sentido da oferta de cursos de 
licenciatura, ainda subsiste um expressivo número de professores que atuam sem a devida 
qualificação. Diante do atual contexto que se caracteriza pelos desmontes da educação pública 
no Brasil, particularmente da educação superior, e pelo descaso com o processo formativo do 
professor, é preocupante o fato da formação docente inicial se consolidar a serviço do capital 
e nas mãos dos grupos empresariais, conforme os preceitos neoliberais. 
 

Palavras-chave: Educação Superior. Formação Docente. Expansão. Licenciatura. 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

PINHEIRO, M. P. M. P. Expansion of initial teacher training: Undergraduate in-class 
licentiate courses in Brazil (2003-2014). 2018. Dissertation (Master’s in Education) – 
Graduate Program in Education, Education Center, Rio Grande do Norte Federal University, 
Natal, 2018. 
 

In a contemporary social context, the production of knowledge and its updating regarding 
higher education have become imperative, since, among other factors, the expansion and 
democratization of access to this level of education constitute relevant challenges for the 
construction and implementation of policies directed to this field, as well as for the executive 
institutions, particularly Higher Education Institutions – Instituições de Ensino Superior (IES) 
–. Thus, this production of knowledge and its updating in the field of higher education act as 
components of actions in the face of the social and economic inequalities that conform 
societies today. Therefore, this study aims to analyze the expansion process of initial teacher 
education in undergraduate courses in Brazil, from 2003 to 2014, considering, for this, 
academic organization and administrative categories. This objective was defined based on the 
question: how was the expansion process of initial teacher training configured in 
undergraduate courses in Brazil from 2003 to 2014? In view of the objective proposed for this 
study, it is necessary to analyze the issue from different angles. Thus, the empirical basis of 
the research was constituted by the statistical data regarding the object of study available at 
the Anísio Teixeira National Institute of Studies and Educational Research – Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – site. The 
methodological procedures applied herein include a bibliographic review, documentary 
analysis and the construction and analysis of historical series. The expansion of higher 
education and initial teacher training in undergraduate courses were privileged as analytic 
dimensions. This study evidenced an increasing number of courses and enrollments in in-class 
undergraduate courses in Brazil during the analyzed period. However, even though an 
increase in the number of courses and enrollments in universities was observed, a higher 
percentage growth was observed in other institutional models, especially Federal Institutes of 
Education, Science and Technology – Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
(IF) – and Federal Centers for Technological Education – Centros Federais de Educação 
Tecnológica (Cefet) –, corroborating the understanding of a training trend outside universities, 
mainly state public universities, which are reference institutions for this type of activity. The 
public category displayed the greatest increase in undergraduate courses and enrollment 
during the evaluated period. We also verified that, in those years, in spite of efforts carried out 
by the government to offer undergraduate courses, an expressive number of teachers still acts 
without qualifications. In view of the current context of the dismantling of public education in 
Brazil, particularly at the higher education level, and the disregard concerning the teacher 
training process, it’s concerning that initial teacher training is consolidated in service of 
capitalist interests and in the hands of business groups, according to neoliberal precepts. 
 

Keywords: College Education. Teacher Training. Expansion. Licenciate Degree. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade capitalista, especialmente a partir da segunda metade do século XX, tem-

se reconfigurado para superar a crise estrutural do sistema do capital, notadamente 

desencadeada nos anos 1970. Estas transformações impactaram nas esferas socioeconômica, 

política e produtiva. Assim, ocorreu um processo de globalização da economia, com ênfase no 

capital financeiro, acentuado pelos avanços das tecnologias de informação e comunicação. 

Além disso, a doutrina neoliberal foi paulatinamente incorporada como política de Estado, 

promovendo, em diversos países, abertura comercial, liberalização financeira, 

desregulamentação das relações trabalhistas, redução dos gastos públicos e privatização dos 

serviços estatais. No setor produtivo, surgiram novos métodos de produção, o que provocou 

uma migração para um padrão de acumulação flexível, que passou a exigir trabalhadores 

polivalentes e mais qualificados.  

A livre concorrência entre os mercados mundiais, dada a abertura e liberalização dos 

mercados nacionais e sua facilitação pelos avanços das telecomunicações e da informática, 

tem acirrado a competitividade no mercado de trabalho e a busca pelos melhores níveis de 

produtividade, as quais exigem um maior investimento em qualificação profissional. De 

acordo com Castro (2005), no contexto da acumulação flexível, é exigido dos profissionais 

criatividade, raciocínio lógico, capacidade de análise, síntese, interpretação e uso de diferentes 

formas de linguagem, ou seja, habilidades próprias de serem desenvolvidas no ambiente 

escolar. 

As exigências procedentes das mudanças socioeconômicas e políticas demandam 

reformas na educação, reinvidicam que esta contribua para a economia do saber e a sociedade 

do conhecimento e, em decorrência, na formação dos professores (MAUÉS, 2003). Nesse 

sentido, organismos internacionais, destacadamente o Banco Mundial (BM), ganham 

importância e passam a orientar as políticas educacionais de países periféricos do capitalismo 

mundial, em acordo com seus respectivos governos. A influência dos organismos 

internacionais sobre a educação desses países é considerável, e, como afirma Coraggio (2009, 

p. 83), “[...] seria ingênuo ignorar a existência de forças organizadas e projetos de dominação, 

reforçados na medida em que são aceitos passivamente como algo natural”. Entretanto, 

sabemos que as políticas educacionais também resultam das reivindicações dos movimentos 

sociais de resistência às determinações oficiais para a educação, entre os quais se destacam os 

movimentos dos educadores, e que, evidentemente, neste contexto, concessões são feitas. 
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Diante da globalização econômica, dá-se uma maior articulação entre a economia e a 

educação. Tal articulação sempre foi identificada em razão da escola ser tida como um espaço 

de disseminação do conhecimento científico sistematizado. Entretanto, para Kuenzer (1997), a 

força do capital1 na produção da ciência contemporânea é indiscutível, uma vez que é esse 

capital que financia as pesquisas e a formação de recursos humanos, determina os objetos de 

estudo e, principalmente, apodera-se dos resultados. 

Nesse sentido, o estudo de Kuenzer (1997) deixa clara a relação de dependência entre 

a economia e a educação, assim como a subordinação desta última às necessidades dos 

sistemas econômicos. Logo, inferimos que a educação na sociedade capitalista tem servido, 

sobretudo, para tornar os alunos economicamente ativos e politicamente submissos às regras 

da ordem estabelecida. 

No campo da formação dos professores, tais reformas têm buscado, por exemplo, 

transferir o lócus formativo para o ensino superior, fato que tem contribuído para a sua 

expansão nesse nível de ensino. Diante desse quadro expansivo, que, no Brasil, expressou-se 

especialmente a partir da década de 1990 (BARBALHO, 2011a; 2011b; CABRAL NETO; 

CASTRO, 2011), definimos como objeto de estudo a expansão da formação docente inicial 

em cursos de licenciatura presenciais no Brasil, e delimitamos como recorte temporal o 

período de 2003 a 2014, o qual corresponde aos dois mandatos do presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva (2003-2010) e o primeiro mandato da presidenta Dilma Vana Rousseff (2011-2014), 

ambos filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT), na ocasião da assunção da Presidência da 

República do Brasil, e neodesenvolvimentistas2. Assim, este trabalho intitulado “Expansão da 

formação docente inicial: os cursos de licenciatura presenciais no Brasil (2003-2014)” busca 

responder à seguinte questão de partida: como se configurou o processo de expansão da 

formação docente inicial em cursos de licenciatura presenciais no Brasil no período de 2003 a 

2014? 

A escolha da temática teve origem nas experiências vivenciadas enquanto professora e 

coordenadora pedagógica da educação básica da rede pública de ensino, bem como enquanto 

bolsista da Linha de Pesquisa Educação, Política e Práxis Educativas, vinculada ao projeto 

Políticas da Expansão da Educação Superior no Brasil, que se integra à Rede Universitas/Br, 
                                                           
1 Neste trabalho, o termo capital não deve ser tratado enquanto um conceito físico, mas social, visto que o capital 
expressa relações sociais (MARX, 1978). 
2 O novo desenvolvimentismo diz respeito a uma matriz discursiva que assinala “[...] a perspectiva de se aliar 
crescimento econômico e inclusão social ou, de outra forma, desenvolvimento econômico e desenvolvimento 
social.” (FREITAS; SILVA, 2016, p. 70). Logo, acreditamos que, nos governos Lula (2003-2010) e Dilma 
(2011-2014), o Brasil vivenciou uma reformatação do projeto neoliberal à medida que, por exemplo, ampliaram-
se, no país, as políticas sociais, entendidas como o conjunto de medidas e instituições que intencionam o bem-
estar e os serviços sociais.  
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no âmbito do Observatório da Educação/Capes/UFRN. Posteriormente, optamos por 

aprofundar os conhecimentos acerca deste assunto no curso de mestrado, visto que se trata de 

um estudo atual e relevante, que contribui para explicar de modo analítico um momento 

diferenciado na história da educação brasileira, no qual houve uma acentuada ampliação na 

oferta de cursos de licenciatura.  

Com o intuito de responder a questão de partida, traçamos como objetivo geral desta 

pesquisa analisar o processo de expansão da formação docente inicial em cursos de 

licenciatura presenciais no Brasil no período de 2003 a 2014. Como objetivos específicos: 

� discutir o contexto socioeconômico e político, evidenciando-se as principais 

tendências para a formação docente; 

� analisar que configuração assume a política brasileira de formação docente inicial, 

tendo-se como referência a base legal que a regulamenta; 

� analisar a expansão da formação docente inicial em cursos de licenciatura presenciais 

no Brasil, tomando-se como referência a organização acadêmica e as categorias 

administrativas.  

 

1.1 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Toda pesquisa científica exige uma fundamentação epistemológica e uma explicitação 

ao leitor da concepção de conhecimento assumida pelo pesquisador. A palavra epistemologia 

é de origem grega: episteme significa conhecimento, logia, estudo. Por isso, a epistemologia 

tem sido chamada de teoria do conhecimento. Para Laville e Dionne (1999, p. 13), a 

epistemologia diz respeito à área da filosofia que estuda a natureza e os fundamentos do 

conhecimento, particularmente, as justificativas que o validam, seus limites e suas condições 

de produção. 

A investigação sobre a expansão da formação docente inicial em cursos de licenciatura 

presenciais no Brasil envolve múltiplas contradições. Em função da natureza deste objeto de 

estudo, fenômeno que se constitui em determinadas condições históricas da realidade social, 

optamos pelo método do materialismo3 histórico dialético.  

                                                           
3 O materialismo diz respeito à corrente filosófica que prima pela observação da matéria (do mundo real) para 
explicação do mundo. Para os materialistas, o mundo deve ser explicado a partir de si mesmo, pois as respostas 
para os fenômenos tanto físicos quanto sociais estão nos próprios fenômenos. Tal corrente resulta da luta das 
ciências contra as formas primitivas de conhecimento que sustentavam o idealismo, isto é, a corrente filosófica 
que explicava o mundo sem bases científicas e conservava o desvirtuamento da verdade com a intenção de 
manter a dominação das classes dominantes. 
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De acordo com Kosik (1976), a dialética materialista tem-se constituído como um 

método que explicita cientificamente a realidade humano-social. Sobretudo a partir da década 

de 1990, dado o avanço do neoliberalismo no processo de definição de políticas educacionais, 

o materialismo histórico dialético tem orientado fortemente as pesquisas neste campo de 

investigação (BORGES; DALBERIO, 2007).  

O materialismo histórico dialético é considerado um método de pesquisa que permite 

ao pesquisador a análise do objeto de estudo em sua realidade, de modo que possa 

compreendê-la nas suas movimentações e no seu processo de constituição. Na visão de 

Borges e Dalberio (2007, p. 7), o materialismo dialético “[...] pode ser definido como a 

filosofia do materialismo histórico, cujo corpo teórico pensa a ciência da história”. Segundo 

os autores, quatro são os princípios fundamentais do materialismo dialético:  

 

1) a história da filosofia, ao apresentar uma sucessão de doutrinas 
contraditórias, dissimula um processo em que se apresentam o princípio 
idealista e o materialista; 2) o ser determina a consciência e não o inverso; 3) 
o contrário da dialética é a metafísica que coloca a matéria como estática, e 
toda matéria é dialética; 4) a dialética é o estudo da contradição na essência 
mesma das coisas. (BORGES; DALBERIO, 2007, p. 7). 

 

Triviños (1990, p. 51) conceitua o materialismo histórico como “[...] a ciência 

filosófica do marxismo que estuda as leis sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, 

de sua evolução histórica e da prática social dos homens, no desenvolvimento da 

humanidade”.  

Diante da compreensão de que a pesquisa sobre a expansão da formação docente 

inicial em cursos de licenciatura presenciais no Brasil exige a consideração da realidade que 

influenciou as políticas educacionais brasileiras, pois partimos do pressuposto de que todo e 

qualquer objeto de estudo está dentro de uma concepção de sociedade, economia, política e 

cultura pertinentes e concomitantes ao seu desenvolvimento, percebemos que o materialismo 

histórico dialético era o método mais adequado para o desenvolvimento deste trabalho, visto 

que por meio dele é possível entender o objeto nas suas relações e mediações. Logo, 

recorremos a três de suas categorias de análise, a saber: a da totalidade, a da contradição e a 

da mediação. 

A categoria da totalidade compreende o real como uma totalidade de determinações e 

relações (CURY, 1985). Na perspectiva da totalidade, os fenômenos compõem um todo 

estruturado e dialético cujas relações entre o todo e as partes precisam ser desveladas para que 

sejam estabelecidas as mediações e a compreensão racional do real seja alcançada. Assim, 
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para uma investigação dentro da concepção da totalidade, procuramos apreender a expansão 

da formação docente inicial em cursos de licenciatura presenciais no Brasil (2003-2014) na 

relação com as múltiplas determinações que a constituem. 

A categoria da contradição percebe o real como algo contraditório, visto que é 

marcado pelas diferentes dimensões que se fazem presentes na compreensão e materialidade 

desse real. De acordo com Cury (1985, p. 31, grifo do autor), “A contradição, pois, ao 

interpretar o real, capta-o como sendo o resultado de uma inadequação pugnativa entre o que 

é e o que ainda não é, numa síntese contraditória”. Em consonância com isso, buscamos 

considerar a trajetória histórica da expansão da formação docente inicial em cursos de 

licenciatura presenciais no Brasil, no período em apreço, como produto das contradições 

existentes que contribuem para que a realidade passe de um determinado estado para outro.   

A categoria da mediação, por sua vez, pressupõe a compreensão de que o fato que se 

está investigando não pode ser analisado isoladamente, mas na inter-relação com as demais 

realidades. Na perspectiva de Cury (1985, p. 43), “O isolamento de um fenômeno priva-o de 

sentido, porque remete apenas às relações exteriores”. A mediação trata-se, portanto, de ação 

recíproca. “A realidade é um todo aberto, no interior do qual há uma determinação recíproca 

das partes entre si e com o todo.” (CURY, 1985, p. 44). Desse modo, buscamos interpretar o 

processo de expansão da formação docente inicial em cursos de licenciatura presenciais no 

Brasil ocorrido no período de 2003 a 2014 a partir da sua inter-relação com as demais 

realidades, procurando desvelar as aparências implícitas no objeto investigado. 

Com efeito, as categorias básicas do materialismo histórico dialético “[...] ajudam a 

entender o todo, cujos elementos são os constituintes da realidade e, nele, os elementos da 

educação.” (CURY, 1985, p. 27).  

Para a consecução dos objetivos propostos, recorremos aos procedimentos 

metodológicos da revisão bibliográfica, da análise documental, assim como da construção e 

análise de séries históricas, a fim de conhecermos a realidade em suas diferentes facetas. 

A revisão bibliográfica é utilizada como importante fonte de informação, uma vez que 

permite a revisão da literatura relacionada à temática estudada, “[...] sem precisar recorrer 

diretamente aos fatos/fenômenos da realidade empírica [...]” (OLIVEIRA, 2007, p. 69). No 

que diz respeito a este estudo, tal revisão possibilitou a análise das mudanças contextuais 

ocorridas a partir da segunda metade do século XX e a identificação das principais tendências 

para o campo da formação docente através, por exemplo, dos estudos de Anderson (1992; 

1995), Antunes (1999; 2002; 2009; 2011), Cabral Neto (2012), Dale (1994), Frigotto (1984; 

2000; 2010), Harvey (2011; 2014), Marx (1978), Oliveira (1988) e Santomé (2003). 
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Utiliza-se, também, a análise documental para coleta de dados, visto que esta 

possibilita a ampliação do entendimento de objetos cuja compreensão necessita de 

contextualização histórica e sociocultural (CELLARD, 2008). Na esfera legal, entre os 

documentos que institucionalizaram a reforma educacional brasileira, analisamos a Lei nº 

9.394/1996 (BRASIL, 1996a), a Lei nº 9.424/1996 (BRASIL, 1996b), a Lei nº 10.172/2001 

(BRASIL, 2001c), entre outros atos normativos. No âmbito internacional, analisamos 

principalmente os elaborados pelo BM (1996; 2011) e pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) (1998; 2000; 2001; 2002). 

A construção, para posterior análise de séries históricas sobre a expansão do número 

de cursos e matrículas nas licenciaturas presenciais no Brasil no período de 2003 a 2014, foi 

feita a partir dos dados das sinopses estatísticas da educação superior – graduação –, 

disponíveis na página eletrônica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), que embasaram a pesquisa empírica (INEP, 2015b). 

A fim de responder à questão de partida, tomamos como dimensões analíticas a 

expansão do ensino superior e a formação docente inicial em cursos de licenciatura. 

A expansão do ensino superior tem sido objeto de investigação de diferentes 

pesquisadores como Barbalho (2011a; 2011b), Barbalho e Castro (2012) e Cabral Neto e 

Castro (2011). Estes estudiosos afirmam que, especialmente a partir da década de 1990, está 

em curso um vertiginoso processo de expansão no Brasil que se expressa, por exemplo, pelo 

aumento do número de instituições, cursos e matrículas e se consubstancia, sobretudo, pela 

participação do setor privado e desvalorização do princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, tutelado pelo aparato legal e coerente com a doutrina neoliberal. Tais 

estudos deixam claro que todo o processo expansivo deveria ocorrer de modo a garantir não 

apenas o acesso, mas a permanência e a conclusão dos alunos, como também a qualidade do 

ensino ofertado, para contribuir com a universalização da educação superior. 

A dimensão da formação docente inicial em cursos de licenciatura tem sido analisada 

por autores como: Barretto (2015); Cabral Neto e Castro (2004); Castanheira (2014); Freitas 

(1999; 2002); Gatti e Barretto (2009); Gatti et al. (2013); Maués (2003; 2014); Maués e 

Camargo (2014); Maués, Segenreich e Otranto (2015); Oliveira (2013); Scheibe (2002; 2003); 

Scheibe e Aguiar (1999); Veiga (1999); entre outros. Para estes pesquisadores, o processo 

formativo precisa ocorrer em um espaço que respeite a indissociabilidade entre as dimensões 

do ensino, da pesquisa e da extensão, de modo a possibilitar a articulação entre teoria e prática 

e contribuir com a construção da identidade do docente. É nesse sentido que defendem a 

formação nas licenciaturas presenciais das universidades públicas estatais em detrimento das 
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demais. Além disso, também ressaltam a necessidade das políticas de formação estarem 

articuladas às políticas de valorização docente.  

Informamos ainda que a investigação teórica e a análise dos dados obtidos foram 

articuladas, no contexto da dialética, entre a investigação dos elementos que repercutem para 

a realidade do objeto e as contradições que possam existir. O objeto foi analisado em uma 

perspectiva crítica que permite ao pesquisador compreendê-lo para além de induções, 

generalizações ou de formas isoladas, mas inserido dentro de uma concepção de sociedade, 

cultura e política pertinentes e concomitantes ao seu desenvolvimento. 

 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Além desta introdução, a qual apresenta o objeto de estudo investigado, bem como o 

recorte temporal, isto é, o período em que tal objeto foi circunscrito, a questão de partida que 

instigou a pesquisa, a explanação da origem do interesse pela temática, os objetivos traçados e 

o percurso metodológico percorrido, este trabalho compõe-se de três capítulos seguidos das 

considerações finais.  

O primeiro capítulo, intitulado “As mudanças contextuais e as principais tendências 

para o campo da formação docente”, analisa o contexto socioeconômico e político, desde a 

segunda metade do século XX aos dias atuais, de modo a evidenciar as principais tendências 

para a formação docente. Nele, discorremos sobre o projeto global de educação para a 

América Latina e o Caribe, o qual orienta um modelo de formação técnico-profissional para 

os professores defendido por organismos internacionais, especialmente, pelo BM, pela 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), pela Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), pela Organização dos Estados 

Americanos (OEA) e pela Unesco, conforme os interesses das classes detentoras do poder 

econômico em âmbito mundial. Na ocasião, situamos o Brasil, e, como exemplo de um 

movimento reacionário, expomos a contraposição da Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (Anfope), em defesa de uma formação de qualidade.  

O segundo capítulo, “Políticas de formação docente inicial no Brasil”, analisa a 

configuração assumida pela política brasileira de formação docente inicial, tomando como 

referência a base legal que a regulamenta. Nele, apresentamos diferentes atos normativos 

aprovados nos governos Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-2002), Lula (2003-2010) e 

Dilma (2011-2014) que incidiram sobre a formação do professor, ocasionando, sobretudo, sua 
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expansão em cursos de licenciatura presenciais. A partir desses atos, demonstramos o 

envolvimento de cada um dos governos com as políticas neoliberais. 

O terceiro capítulo, “A expansão da formação docente inicial em nível superior no 

Brasil”, analisa a expansão da formação docente inicial em cursos de licenciatura presenciais 

no Brasil por tipo de organização acadêmica e categorias administrativas, no período de 2003 

a 2014, tomando por base dados estatísticos referentes a cursos e matrículas, disponíveis no 

sítio do Inep, ao mesmo tempo em que busca estabelecer relações com a conjuntura 

socioeconômica e política brasileira.  

Por último, as considerações finais destacam os principais pontos estudados ao longo 

do trabalho, considerando a bibliografia e os dados utilizados para a sua construção, e 

ressaltam a importância de posteriores discussões na busca por uma formação de qualidade.  
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2 AS MUDANÇAS CONTEXTUAIS E AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS PARA O 

CAMPO DA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

As transformações ocorridas nas esferas socioeconômica, política e produtiva, 

especialmente a partir dos anos 1970, vêm colaborando com a definição de um novo formato 

de sociedade capitalista que atribui o desenvolvimento econômico de um país à sua 

capacidade de produzir ciência, o que provoca, em diversos países, uma reorganização nos 

sistemas educacionais e, em decorrência, na formação docente. Estas transformações fazem 

parte de um movimento de reordenamento do capital que, em crise, busca estratégias para a 

sua superação, dentre as quais se destacam a reestruturação produtiva e a adesão ao 

neoliberalismo como doutrina de política de Estado.  

Neste capítulo, partimos do pressuposto de que a compreensão do redesenho assumido 

pelas políticas educacionais no momento atual exige o esforço de situá-las no contexto 

histórico em que são concebidas e no qual são materializadas (CABRAL NETO, 2012), 

porque compreendemos que o objeto de estudo está inserido numa concepção de sociedade, 

cultura e política pertinentes e concomitantes ao seu desenvolvimento. Por isso, discutimos, 

ainda que de maneira breve, o contexto de reestruturação do capital, sobretudo, as 

repercussões desta conjuntura para a educação e, consequentemente, para a formação docente 

inicial, considerando o período histórico referente às últimas décadas do século XX até a 

época atual. 

 

2.1 A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E O NEOLIBERALISMO: CAMINHOS DE 

ENFRENTAMENTO DA CRISE DO CAPITAL 

 

O modo de produção capitalista, consolidado pelo fordismo, predominante no início e 

em meados do século XX, já apresentava amplos sinais de decadência no término da década 

de 19604. Os limites deste modo de produção têm a ver, entre outras razões, com a saturação 

                                                           
4 O fordismo não acontece ao mesmo tempo nem tampouco se expressa de igual modo nos países. No Brasil, por 
exemplo, o fordismo foi introduzido de forma tardia, na década de 1930, e assumiu características peculiares. A 
esse respeito, tomamos como referência o que expõem Grisci e Rodrigues (2007, p. 49) com base no estudo de 
Carvalho (1999): “Quando EUA e Europa já se despediam do fordismo, o Brasil começava sua Idade do Ouro, o 
chamado Milagre Brasileiro, final da década de 70, período em que o Produto Interno Bruto oscilou em 7% ao 
ano. Além do crescimento econômico, outra característica diferencia o fordismo brasileiro do modelo de 
desenvolvimento fordista americano e europeu: a inexistência de um Estado de Bem-estar. Durante o regime 
militar, apesar de extremamente interventor, política e economicamente, o Estado brasileiro nunca pôde ou quis 
atender a todas as demandas sociais da população. Outro fator peculiar do fordismo caricatural, [...] foi a opção 
por uma política econômica que não repassava aos salários os ganhos de produção”. 
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dos mercados internos de bens de consumo duráveis, a concorrência intercapitalista, as baixas 

taxas de crescimento, as altas taxas de inflação, e “[...] coincidem, paradoxalmente, com um 

verdadeiro revolucionamento da base técnica do processo produtivo, resultado [...] do 

financiamento direto ao capital privado e indireto na reprodução da força de trabalho pelo 

fundo público.” (FRIGOTTO, 2010, p. 81-82). Para Frigotto (2010, p. 82), “A 

microeletrônica associada à informatização, a microbiologia e engenharia genética [...] são a 

base da substituição de uma tecnologia rígida por uma tecnologia flexível”.  

Nas últimas décadas do século XX, especialmente em função da crise de instabilidade 

fiscal e monetária, intensificava-se também a crítica neoliberal ao Estado de Bem-estar Social 

(Welfare State), modelo adotado por considerada parcela dos países capitalistas que defende a 

regulação do mercado e a regulação social por parte do Estado. Nesse contexto, economistas 

neoliberais aproveitaram a crise fiscal e monetária para proferirem um discurso que aponta o 

Estado de Bem-estar Social como um dos motivos para a crise do sistema capitalista adensada 

na década de 1970, devido a sua ação intervencionista, principalmente no desenvolvimento de 

políticas sociais voltadas ao atendimento das necessidades básicas da população, sejam estas 

de emprego, previdência, educação, saúde, infraestrutura, segurança, entre outras, bem como 

afirma a necessidade de reformá-lo.  

À luz dos estudos de Frigotto (2010), inferimos que tanto o processo de 

desenvolvimento quanto o de crise do fordismo e do Estado de Bem-estar Social fazem parte 

do conjunto de estratégias em defesa do capital. Como afirma Marx (1978), o modo de 

produção capitalista tem por objetivo a garantia da maximização da acumulação de capital em 

escala mundial através da construção de modelos de organização pelo próprio capital5. Assim 

como o modo de produção, a política de Estado também finaliza contribuir com o capital. 

Logo, quando ambos não mais correspondem às exigências do capital, são substituídos, o que 

traz mudanças para todas as esferas da prática social. 

As crises fazem parte da natureza do capital (HARVEY, 2011). Na ótica do capital, a 

palavra crise assume o sentido de riscos e oportunidades para se reorganizar o sistema com 

vistas à sua expansão em escala mundial. Contudo, com efeito, a crise dos anos 1970, que se 

estende até a atualidade, não se trata de uma crise cíclica, mas estrutural, o que revela “[...] a 
                                                           
5 Segundo Marx (1978), o processo de maximização da acumulação de capital não seria contínuo, harmonioso, 
nem tampouco simples. Ao contrário, seria um transcurso interrompido, eventualmente, por crises e recessões, 
cuja resolução dependeria da intensificação das contradições do capitalismo, que, ao serem resolvidas, poderiam 
permitir uma nova fase de expansão. Segundo Therborn (1995, p. 47), “[...] a contradição fundamental do 
capitalismo atual é mais ideológica do que econômica. Ela se manifesta na destruição social criada pelo poder do 
mercado”. Em todos os países são perceptíveis “[...] tendências a um desemprego de massas de caráter 
permanente, uma reprodução da pobreza e, também, o surgimento de altos graus de desesperança e de violência, 
inclusive nos países escandinavos.” (THERBORN, 1995, p. 47).  
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crônica incapacidade do capitalismo de regulamentar as condições essenciais de sua própria 

reprodução.” (HARVEY, 2011, p. 124).  

A crise estrutural do sistema do capital, configurada mais intensamente a partir dos 

anos 1970, está relacionada à crise do fordismo, que, entre outras razões, aconteceu devido à 

crise econômica mundial, fruto especialmente da crise do petróleo em 1973 e 1979 e da 

recessão dos anos 1980; à crise de instabilidade fiscal e monetária; à crise de governabilidade; 

ao avanço técnico-científico em áreas como telecomunicações e informática; e à 

intensificação do processo de globalização (HARVEY, 2011). Para Harvey (2014), a 

incapacidade do fordismo de superar tal crise provinha, entre outros motivos, da rigidez na 

qual o modelo se fundamentava. 

 

Havia problemas com rigidez dos investimentos de capital fixo de larga 
escala e de longo prazo em sistemas de produção em massa que impediam 
muita flexibilidade de planejamento e presumiam crescimento estável em 
mercados de consumo invariantes. Havia problemas de rigidez nos 
mercados, na alocação e nos contratos de trabalho (especialmente no 
chamado setor “monopolista”). E toda tentativa de superar esses problemas 
de rigidez encontrava a força aparentemente invencível do poder 
profundamente entrincheirado da classe trabalhadora – o que explica as 
ondas de greve e os problemas trabalhistas do período 1968-1972. 
(HARVEY, 2011, p. 135, grifo do autor). 

 

A conjuntura da crise demanda a formulação de estratégias no sentido de reorganizar o 

capital. Nesse processo de reestruturação do capital, a sociedade não é passiva, ao contrário, 

conforme a reestruturação é implementada, a sociedade se manifesta através tanto dos antigos 

movimentos sociais como dos chamados novos movimentos sociais da pós-modernidade, que 

incorporaram a questão da diversidade, buscando contrapor-se às medidas aplicadas.  

Na esfera produtiva, tem-se a implantação de um novo padrão de acumulação baseado 

na flexibilização da produção, especialização flexível e desconcentração industrial6; no campo 

político, há a redefinição do papel do Estado em diversos países, orientada pelo 

neoliberalismo. Contudo, como afirma Frigotto (2010), analisar a crise planetária dos anos 

1970 requer a consciência de que seu enfrentamento gera a possibilidade de destruição e 

exclusão, embora também seja possível haver conquistas por parte da classe trabalhadora. 

Gradativamente, a crise do padrão de acumulação capitalista contribui para a 

valorização de um modelo de produção em pequenos lotes e altamente diversificada. Este 

                                                           
6 “Foi nesse contexto que o capital, em escala global, redesenhou novas e velhas modalidades de trabalho, com o 
objetivo de recuperar as formas econômicas, políticas e ideológicas da dominação burguesa.” (ANTUNES, 2009, 
p. 49). 
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novo modelo de produção foi denominado por Harvey (2014, p. 140) de “acumulação 

flexível”, por flexibilizar os “[...] processos de trabalho, os dos mercados de trabalho, os 

produtos e os padrões de consumo”7. 

A flexibilidade na produção traz novos tipos de exigência para o trabalhador, por 

exemplo, uma formação polivalente. Em oposição à racionalidade técnica, burocrática e 

normativa, própria do modo de produção fordista, este novo tipo de acumulação demanda o 

desenvolvimento de competências de interação, requer a participação dos trabalhadores nos 

processos de produção e enfatiza sua corresponsabilidade com a intenção de levá-los a 

defender os interesses da empresa como seus8. Como Harvey (2014, p. 143) afirma, “[...] o 

propósito dessa flexibilidade é satisfazer as necessidades com frequência muito específicas de 

cada empresa”.  

Entre as novas exigências à qualificação profissional para o aumento da produtividade, 

destacam-se: a habilidade de adaptação às mudanças contínuas do processo produtivo, 

interpretação de informações, trabalho em grupo, cooperação, participação, tomada de 

decisões, resolução de problemas, a criatividade, o interesse pelo aprendizado contínuo, a 

responsabilidade na realização das atividades, além do domínio da linguagem oral e escrita e 

do conhecimento básico da informática (CASTRO, 2005; FRIGOTTO, 2010). Tal dinâmica 

impõe que a formação dos indivíduos seja repensada de modo a adequá-la ao mundo do 

trabalho, assim como a formação dos formadores9.  

                                                           
7 Flexibilização do trabalho é sinônimo de precarização (ANTUNES, 2009). “Dentre as distintas formas de 
flexibilização – em verdade precarização – podemos destacar a salarial, de horário, funcional ou organizativa, 
dentre outros exemplos. A flexibilização pode ser entendida como ‘liberdade da empresa’ para desempregar 
trabalhadores; sem penalidades, quando a produção e as vendas diminuem; liberdade, sempre para a empresa, 
para reduzir o horário de trabalho ou de recorrer a mais horas de trabalho; possibilidade de pagar salários reais 
mais baixos do que a paridade de trabalho exige; possibilidade de subdividir a jornada de trabalho em dia e 
semana segundo as conveniências das empresas, mudando os horários e as características do trabalho (por turno, 
por escala, em tempo parcial, horário flexível etc.), dentre tantas outras formas de precarização da força de 
trabalho.” (ANTUNES, 2009, p. 50-51, grifo do autor). 
8 Para a manutenção do controle e da exploração do trabalho, novas tecnologias organizacionais foram 
desenvolvidas. A gestão empresarial e industrial, motivada por um discurso modernizador, criou, utilizando-se 
de mecanismos participativos, meios para que houvesse uma conciliação entre os interesses capitalistas e os dos 
trabalhadores, embora saibamos que isso não tem ocorrido, e que esse tipo de participação que se fomenta 
responsabiliza o trabalhador. Desse modo, indicava-se que a classe trabalhadora devia participar também do 
planejamento, da avaliação e do controle de várias etapas da produção, além da execução, para que, assim, 
passasse a sentir-se responsável pelos fracassos e sucessos da empresa. A partir de tais medidas, o mercado 
alcança uma maior eficiência ao passo que diminui a resistência dos trabalhadores à ordem capitalista. 
9 As mudanças provocadas nos mercados econômicos e financeiros pela internacionalização de capitais não 
repercutem de igual modo nos países. Sem dúvida, para os países de economia menos desenvolvida, a elevação 
dos níveis de qualificação demanda esforços que dificilmente equiparariam o nível de seus profissionais aos dos 
procedentes de países desenvolvidos. Outro fato é que nem todas as propostas resultantes dos acordos 
multilaterais foram implementadas como políticas nos países, e mesmo as que foram sofreram modificações que 
as descaracterizaram, dada a interpretação própria de cada governo (RODRIGUEZ, 2006). 
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Nesse contexto, um conjunto de reformas é deliberado para a sociedade com vistas à 

reorganização das relações de produção, já que a rigidez do modelo fordista não mais atendia 

às necessidades do capital. Vale ressaltarmos que a concepção de reformas não deve ser 

confundida com avanço ou mudança qualitativa, visto que remetem a relações sociais e de 

poder e, muitas vezes, contribuem para a recomposição de força e poder das elites econômicas 

e políticas (GOHN, 2005). 

Ao considerar que a base de sustentação da acumulação flexível é a tecnologia, Tigre 

(1993, p. 31) destaca: 

 

O novo paradigma se difunde assimetricamente, trazendo distorções ainda 
maiores nos padrões mundiais de distribuição de riqueza. Os países mais 
beneficiados são aqueles com melhores condições infraestruturais para 
incorporar novas tecnologias, aumentar a produtividade e desenvolver novos 
produtos e serviços. 

 

Antunes (1999, p. 15) ainda argumenta que 

 

O neoliberalismo e a reestruturação produtiva da era da acumulação flexível 
têm acarretado, entre tantas consequências, profundas mutações no interior 
do mundo do trabalho. Dentre elas o enorme desemprego estrutural, um 
crescente contingente de trabalhadores em condições precarizadas, além de 
uma degradação que se amplia, na relação metabólica entre homem e 
natureza, conduzida pela lógica societal voltada prioritariamente para a 
produção de mercadorias e para a valorização do capital. 

 

O sistema capitalista busca um processo de produção enxuto e flexível, demandando 

uma nova forma de organização do trabalho caracterizada, por exemplo, pelo aumento da 

produção, sem elevar – e muitas vezes reduzir – o número de trabalhadores, através da 

intensificação e automação do trabalho. Ao visar, sobretudo, a maximização da acumulação 

de capital, esse sistema suscita malefícios para o trabalhador, a exemplo da precarização das 

condições de trabalho. 

Nesse sentido, é perceptível o fato de que o mundo do trabalho é marcado por essas 

mudanças cujo propósito é atender às exigências do sistema capitalista. Podemos considerar, 

então, que o modelo de acumulação flexível acentua a precarização e a intensificação do 

trabalho. Para Antunes (2009), a precarização do trabalho corresponde ao desmonte dos 

direitos trabalhistas, o que fomenta uma maior desvalorização do trabalhador e incerteza de 

emprego. Tal processo é favorecido pelo avanço tecnológico, visto que, ao mesmo tempo em 

que favorece a modernização do sistema, requer um número menor de mão de obra. Sobre a 
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intensificação do trabalho, Marx (1978) chama a atenção para a questão da redução da jornada 

de trabalho, que termina por criar a condição subjetiva para intensificar o trabalho. Por meio 

da tecnologia e capacitação, o trabalhador acaba empregando mais força em um dado tempo.  

Toda esta reestruturação produtiva, atrelada ao desenvolvimento das tecnologias, 

passa a exigir dos trabalhadores maiores habilidades conceituais, lógicas e instrumentais, o 

que aponta para a necessidade da elevação da qualificação dos profissionais e enfatiza a 

relevância do conhecimento, da educação e do professor para o processo produtivo. Nessa 

perspectiva, reformas eram imprescindíveis, inclusive as educacionais. Portanto, 

compreendemos que os arranjos políticos, institucionais e sociais têm por objetivo a 

aceleração do processo de reestruturação econômica necessário à manutenção do sistema 

capitalista. 

No âmbito da questão, uma das maiores preocupações era a de conter o endividamento 

dos países periféricos através do reordenamento do Estado em todos os setores da sociedade. 

É nesse contexto que os neoliberais disseminam a ideia de que a crise que atravessa o sistema 

capitalista deve-se, essencialmente, ao papel intervencionista do Estado na área social e 

econômica. Sob um discurso paradoxal de que o Estado precisa ser ampliado para atender a 

todos, abre-se um debate ideológico em favor da liberdade como necessária, por exemplo, 

para os indivíduos escolherem a educação que desejam.   

Firmam-se, neste contexto, as teses que atribuem ao mercado o papel de regulador das 

relações econômicas e sociais, consolidando-se, assim, a base intelectual do neoliberalismo. 

Anderson (1995) define o neoliberalismo como uma doutrina teórica que defende, 

basicamente, o liberalismo econômico e critica, veementemente, a ação intervencionista do 

Estado na economia10. Assim,  

 

A única intervenção do Estado que os neoliberais reconhecem como 
justificada é aquela que tem por objetivo impedir (paradoxalmente) a 
intervenção do Estado na economia ou retirá-lo das atividades que, segundo 
sua interpretação, não correspondam com a sua natureza. (BIANCHETTI, 
1997, p. 81-82). 

 

Sob essas circunstâncias, cresce a crítica ao Estado de Bem-estar Social, com o 

propósito de combater o solidarismo imperante “[...] e preparar as bases de um outro tipo de  

capitalismo, duro e livre de regras para o futuro.” (ANDERSON, 1995, p. 10). Para os 

                                                           
10 Sobre o neoliberalismo, o autor ainda acrescenta: “Trata-se de um corpo de doutrina coerente, autoconsciente, 
militante, lucidamente decidido a transformar todo o mundo à sua imagem, em sua ambição estrutural e sua 
extensão internacional.” (ANDERSON, 1995, p. 22). 
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neoliberais, o Estado de Bem-estar “[...] destruía a liberdade dos cidadãos e a vitalidade da 

concorrência, da qual dependia a prosperidade de todos.” (ANDERSON, 1995, p. 10). Diante 

da crise econômica mundial – que combinou baixas taxas de crescimento com altas taxas de 

inflação, provocando uma profunda recessão capitalista – o neoliberalismo se firma como a 

melhor saída à crise (HARVEY, 2011). Contudo, Borón (1995, p. 77) afirma que toda “[...] 

pessoa minimamente familiarizada com a história econômica das sociedades capitalistas, seja 

do centro como da periferia, sabe muito bem que essa formulação é insustentável à luz da 

evidência empírica”.  

É nesse contexto que os Estados capitalistas são chamados a adotar o neoliberalismo e 

muitos governos percebem a urgência em aplicar políticas de ajuste e reformas estruturais nos 

diversos países para assegurar sua governabilidade. Os ajustes estruturais, no entanto, 

implicam cortes de verbas em áreas tradicionalmente atendidas pelo Estado e isso afeta, 

sobretudo, a população mais pobre. 

 

Fundamentalmente, a tese neoliberal (que não é unívoca) postula a retirada 
do Estado da economia – ideia do Estado mínimo; a restrição dos ganhos de 
produtividade e garantias de emprego e estabilidade de emprego; a volta das 
leis de mercado sem restrições; o aumento das taxas de juros para aumentar a 
poupança e arrefecer o consumo; a diminuição dos impostos sobre o capital 
e diminuição dos gastos e receitas públicas e, consequentemente, dos 
investimentos em políticas sociais. (FRIGOTTO, 2010, p. 85). 

 

O objetivo primordial dos programas de ajuste é assegurar o pagamento das dívidas 

externas pelos países periféricos. Portanto, fica evidente que a adesão à doutrina neoliberal 

pelos governos nacionais “[...] não se trata de uma alternativa para a crise, mas a busca da 

recomposição dos mecanismos de reprodução do capital pela exacerbação da exclusão 

social.” (FRIGOTTO, 2010, p. 85). 

Para o atendimento das propostas preconizadas pela doutrina neoliberal, diferentes 

Estados aderem a um conjunto de medidas estratégicas, dentre as quais se destacam: a 

privatização, caracterizada pela transferência de uma propriedade pública para a iniciativa 

privada; a terceirização, entendida como a transferência de um determinado serviço para uma 

empresa privada; a descentralização, considerada uma estratégia financeira especialmente 

desenvolvida para a redução da participação do governo com os recursos e uma estratégia 

política para fragmentar os movimentos sindicais; a focalização de programas destinados, 

sobremodo, às camadas mais pobres da sociedade (políticas assistencialistas); e a 

desregulamentação, que diz respeito ao ajuste da legislação interna dos países às novas 
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diretrizes. Diante da racionalização dos recursos dos diversos campos sociais, dada a redução 

do papel do Estado na implementação das políticas públicas, esses campos tiveram que lançar 

mão de estratégias de reforma para atender às demandas dos seus sistemas. 

Embora o neoliberalismo sofra resistência por parte de países economicamente 

importantes, como Japão, China, Taiwan, entre outros (ANDERSON et al., 1995), é 

impressionante sua capacidade de se tornar hegemônico entre considerada parcela dos países.  

Os autores acrescentam, ainda, que essa doutrina tem transformado o mundo à sua imagem 

por uma ambição estrutural, conduzindo os seres humanos a uma única forma de pensar e 

agir, embora sejam notórias certas tentativas de resistência por uma parcela da sociedade 

mundial (ANDERSON et al., 1995).  

Percebemos, pois, que o capital vem forjando o consenso de que suas propostas são as 

melhores alternativas não somente para a resolução da crise como para o bem estar da 

sociedade. Desse modo,  

 

Politicamente, com o ajustamento adequado para o tempo decorrido, há uma 
curiosa semelhança em seus resultados finais. Cada um aceita o mercado da 
época como a ordem objetiva de qualquer vida econômica moderna, embora 
assinalando as suas disfunções sociais, para as quais não parece haver 
remédio estrutural. Cada um aceita o Estado do dia como a forma necessária 
de liberdade subjetiva e adverte contra as tentativas de avançar para além 
dela, na direção de formas mais radicais de autodeterminação. 
(ANDERSON, 1992, p. 78). 

 

Como mencionado, a reconfiguração do capital resultou, no âmbito da produção, na 

consolidação do modelo de acumulação flexível; na esfera política, na adesão de diversos 

países ao neoliberalismo. No entanto, por mais que estas tenham sido as respostas para o 

enfrentamento da crise estrutural do sistema do capital, seus efeitos mais perversos sobre a 

população não devem ser esquecidos. Um crescimento econômico que se dá pelo acúmulo de 

miséria não pode ser visto como suficiente.  

Com efeito, as mudanças estruturais pelas quais passa a sociedade afetam a base 

material da existência humana. No caso educacional, por exemplo, o discurso dos atores do 

capital passou a ser o de que o ensino e o desempenho dos alunos precisam passar por 

melhorias significativas. Na concepção desses atores, a qualidade educacional está 

relacionada, entre outros aspectos, à qualidade do processo formativo do professor, neste 

caso, especialmente à qualidade do processo formativo inicial, visto que nele são dadas as 

condições para a criação das bases necessárias para o exercício da profissão. Porém, o que 

precisamos ter claro é que o termo qualidade aqui utilizado por esses atores está associado aos 
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interesses econômicos. Daí advém a necessidade de reorganização dos sistemas de ensino e, 

nesta perspectiva, são evidenciadas as questões docentes, particularmente as questões que se 

referem à formação docente inicial.  

A política voltada para a formação docente inicial enfatiza a sua elevação para o nível 

superior. Entretanto, ressaltamos que o fato de elevar a formação para o nível superior não 

garante a qualidade do desempenho docente. O processo para a consolidação da qualidade é 

mais complexo, de modo que não basta promover apenas a certificação dos profissionais. 

Além dos eixos da valorização docente – formação, carreira, remuneração e condições de 

trabalho –, é preciso reconhecer que fatores como o comprometimento pessoal com os 

resultados do trabalho, a capacidade de autoavaliação pessoal e profissional, o nível de 

participação na definição de políticas e na concretização dos projetos elaborados, o domínio 

didático e conteudista, o compromisso dos alunos, da família, da escola, da sociedade civil e 

do Estado com o processo de aprendizagem, entre outros, também incidem sobre o fazer 

docente. Logo, percebemos a urgente necessidade de desmistificar a ideia introjetada pela 

sociedade de que o professor é o único responsável pelo sucesso ou fracasso educacional.  

 

2.2 A AMÉRICA LATINA E O CARIBE: A FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL NO PPE E 

NO PRELAC 

 

O objetivo deste subtópico é tratar da formação docente inicial na América Latina e no 

Caribe, tendo como principais referências o Projeto Principal de Educação para a América 

Latina e Caribe (PPE), implementado durante os anos 1980 a 2000, e o Projeto Regional de 

Educação para a América Latina e Caribe (Prelac), desenvolvido para o período de 2002 a 

2017, devido a sua influência para as políticas de formação no Brasil. Para tanto, discutimos, 

brevemente, as propostas de reformas para o Estado e para a educação nesse contexto, 

considerando sua importância para as políticas de formação docente inicial. 

 

2.2.1 Reforma do Estado 

 

Diante da crise estrutural do sistema do capital e do novo modelo de acumulação 

flexível, um pacote de reformas de cunho neoliberal é proposto aos países, entre as quais 

destacamos a reforma do Estado, tendo em vista, como afirma Anderson (1995), a 

necessidade de ajuste dos países à nova ordem econômica, política e social. Os estudos de 

Anderson (1995) permitem o entendimento de que, para os atores do capital, ou seja, para os 
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detentores do poder econômico que compõem o complexo financeiro-empresarial de 

dimensões globais, o que estava mesmo em jogo era a recuperação e a posterior manutenção 

do próprio capital. Nesse sentido, esse movimento de reformas também intencionava a 

contenção de gastos dos países periféricos para que pudessem, mesmo diante do contexto de 

crise, dar continuidade ao pagamento de suas dívidas externas (ANDERSON, 1995).  

A reforma do Estado tinha como um dos alvos a redefinição do papel desse Estado – 

Estado menos provedor e mais regulador –, sob o argumento de que a crise era resultado da 

sua intervenção na economia, sobretudo nas áreas sociais11. Nessa ocasião, o antigo modelo 

de intervenção é profundamente questionado e sua eficiência é posta em dúvida.   

 

O debate sobre o papel do Estado que então se configurou foi acompanhado 
pela formulação de propostas de Reforma do Estado, tanto no que se refere a 
sua relação com a economia e à intervenção nas áreas sociais como no que 
diz respeito ao próprio funcionamento da máquina estatal, isto é, ao Estado 
por dentro. (FARAH, 1995, p. 20). 

 

É nesse momento que as teses de cunho neoliberal encontram espaço no processo de 

crise do Estado e forjam o consenso de que esta instituição não é capaz de atuar com 

eficiência na economia e prover as políticas sociais. Ao responsabilizarem o Estado pela crise, 

os neoliberais defendem o retorno às leis do mercado e a mínima intervenção da máquina 

estatal na economia, o que implica a diminuição dos gastos e investimentos públicos em 

políticas sociais, principalmente.  

Apesar de o Estado ter sido responsabilizado pela crise dos anos 1970, Harvey (2011) 

ressalta que esta estava relacionada, entre outros fatores: com a crise econômica mundial; com 

a crise fiscal do Estado; com a situação de ingovernabilidade, fruto do forjado discurso de que 

os Estados não tinham competência de gerir seus próprios problemas; com as inovações 

tecnológicas; e com o processo de globalização.  

A redução dos gastos e a revisão do modelo administrativo burocrático para a adoção 

do modelo gerencial pelos governos nacionais se constituíram, também, focos da reforma do 

Estado12.  

                                                           
11 Quando um Estado adere ao neoliberalismo,ele deixa de ter a responsabilidade direta pelo desenvolvimento 
social e econômico do país. Nesse sentido, cabe esclarecermos que, à medida que abre mão de seu protagonismo 
como provedor social como meio de superar os problemas que afetam sua economia, este Estado delega a 
efetivação dos direitos sociais à iniciativa privada, contribuindo, assim, para a mercantilização de tais direitos, e, 
consequentemente, para a acentuação das desigualdades que imperam no mundo.  
12 Os modelos de administração pública visam o melhor gerenciamento dos bens públicos para o momento 
vigente. 
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O discurso neoliberal, para justificar a reforma no aparelho administrativo do Estado, 

pautava-se na necessidade de reestruturar o serviço público de modo a fazê-lo operar com 

maior eficiência, embora saibamos que o termo eficiência aqui utilizado signifique o aumento 

da produtividade com grande redução de custos13. É, portanto, sob tal circunstância que o 

Estado “[...] tido como eficiente, ágil e capaz de oferecer produtos e serviços de qualidade 

[...]” passa “[...] a ser visto como ineficiente, ineficaz e provedor de serviços de baixa 

qualidade.” (FARAH, 1995, p. 20).  

De uma forma bastante imperativa, o  

 

[...] novo modelo de acumulação flexível impôs reformas ao Estado [...]. 
Todas essas mudanças fizeram-se acompanhar de um bem articulado 
discurso que atribuía ao Estado a responsabilidade pelas dificuldades das 
sociedades contemporâneas, ou seja, definiam a crise como sendo do Estado, 
ocultando, deste modo, a crise do próprio sistema capitalista. (MANCEBO; 
MAUÉS; CHAVES, 2006, p. 39). 

 

De modo distinto e gradual, diferentes Estados aderem ao neoliberalismo14 e, ao 

redimensionarem suas funções, assumem mais um papel regulador, diminuem seus gastos 

públicos e, gradativamente, o tradicional modelo burocrático, que norteou a administração do 

Estado moderno, vai perdendo espaço para o modelo gerencial, que, originado na instância 

privada, termina por imprimir na gestão pública a flexibilidade e o tripé da eficácia, da 

eficiência e da produtividade, conforme a lógica empresarial. No entanto, o problema está no 

fato de que estas reformas acabam por acentuar as desigualdades que se configuram no 

mundo, entre elas, as de ordem social, econômica, política e cultural.  

No processo de redimensionamento dos Estados, identificamos a influência e a 

participação de organismos internacionais, tendo em vista que orientam as reformas propostas 

aos países, entre os quais destacamos o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o 

BM, o FMI, a Cepal, a OCDE, a OEA e a Unesco. 

                                                           
13 No contexto de reestruturação do capital, tem sido comum ver o deslocamento semântico de alguns termos, a 
saber: autonomia, eficácia, eficiência, flexibilidade, participação, produtividade, qualidade, entre outros. Esse 
jogo faz parte das estratégias dos capitais para lhes dar outras configurações, configurações estas que refletem a 
concepção burguesa (ANTUNES, 2009). É nesse sentido que compreendemos a urgente necessidade de estarmos 
profundamente atentos para não sermos ludibriados. 
14 “De modo a adaptar a ideologia neoliberal para a América Latina, segundo seus ideólogos, nessa região o 
adversário da prosperidade econômica estaria no modelo de governo gerado pelas ideologias nacionalistas e 
desenvolvimentistas. A entrada destes países se deu pela renegociação das dívidas externas, que obrigaram a pôr 
em prática um ajuste fiscal com o objetivo de saldar essas dívidas com seus países credores. Concebeu-se uma 
inserção eminentemente financeira para os países dessa região. Há de se ressaltar o importante papel de 
chanceleres que as instituições financeiras multilaterais como FMI (Fundo Monetário Internacional) e Banco 
Mundial tiveram. Para auferirem empréstimos e um prazo maior para o pagamento das dívidas, os países foram 
obrigados a aquiescer ante as prescrições.” (CARINHATO, 2008, p. 39). 
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Na ausência de um órgão superior de poder a que todos os Estados se submetessem, e 

convencidos de que, para tratar dos interesses comuns e divergentes de diferentes Estados que 

começavam a surgir naquele contexto, seria mais viável a constituição de órgãos 

internacionais permanentes, os Estados soberanos se organizam para criar organizações 

internacionais (SOARES, 2010). Assim, essas organizações são criadas na estrutura do Estado 

de Bem-estar Social (SOARES, 2010). Segundo Dallari (2000), com a aproximação dos 

Estados em decorrência da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e do temor instaurado, sob 

a estrutura dos Anos Dourados do Estado de Bem-estar Social, dá-se a multiplicação de tais 

organizações. O surgimento dos organismos internacionais também está diretamente 

relacionado com o interesse de se pôr em prática o plano de reformas nos países. Diante do 

cenário de crise, as reformas eram imprescindíveis para garantir o pagamento das dívidas 

externas pelos países periféricos e adequá-los à nova ordem econômica e política. É por isso 

que, alinhados aos interesses globais, tais organismos passam a orientar as reformas dos 

Estados e as reformas educacionais. 

Os organismos internacionais são entidades dotadas do poder que exerce influência 

sobre o mundo. Instituídos por meio de acordos entre os principais países do mundo, como os 

Estados Unidos e a Inglaterra, por exemplo, atuam de forma estratégica para a manutenção do 

sistema capitalista em escala mundial, a partir do controle econômico-científico do 

capitalismo. Por meio, por exemplo, do incentivo à cooperação15, estes organismos 

constrangem seus membros à adoção de normas comuns estabelecidas no plano internacional 

para o alcance do pleno desenvolvimento econômico, político e social. Segundo Santomé 

(2003, p. 16-17): 

 

A partir da última terça parte do século XX, podemos constatar que vivemos 
em uma sociedade em que a esfera econômica, por meio de instituições 
como o FMI, o Banco Mundial, a Organização de Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico [...], dita as linhas-mestras que os governos 
devem adotar, se não quiserem ficar à margem ou serem considerados 
inimigos (o que também é possível) dessas estruturas mundiais.  

 

Entretanto, é válido salientarmos que é sobre os países de menor poder econômico e 

político que estas organizações exercem sua maior influência. Na compreensão de Cabral 

Neto (2012, p. 32), o propósito destas agências internacionais é “[...] reduzir o papel dos 

                                                           
15 O termo cooperação é usado no sentido do desenvolvimento de ações, pelos países-membros, que favoreçam a 
adoção de normas comuns estabelecidas no plano internacional, visando o cumprimento das metas. 
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estados nacionais e criar uma nova lógica global para direcionar as decisões políticas e 

econômicas”. 

Desse modo, por meio dos organismos financeiros internacionais, como o BM e o 

FMI, os países de economia avançada influenciam a política econômica mundial, 

especialmente a política dos Estados que dependem economicamente do financiamento das 

agências credoras, inclusive o Brasil. O empréstimo fica condicionado à implementação de 

medidas reguladoras que, ao afastarem progressivamente o Estado de seu papel executor das 

políticas sociais, abrem espaço para a intervenção do mercado na gestão e no fornecimento de 

bens e serviços, criando condições para a promoção da competição e da livre concorrência. 

A influência do BM e do FMI sobre considerada parcela dos países se deve ao 

controle que possuem dos recursos financeiros (SANTOMÉ, 2003). Tal controle lhes permite 

influenciar o pensamento da maior parte dos meios de comunicação de massa, controlar as 

publicações de diversas editoras, exercer autoridade sobre os partidos políticos governistas, 

monitorar a prestação de contas, influenciar o trabalho de instituições de formação e 

educativas, entre outras16. 

O Brasil insere-se no movimento neoliberal de forma retardatária em relação a outros 

países17. Apesar do Brasil ter sido apresentado ao neoliberalismo ao término da década de 

1980, e, nos governos Fernando Collor de Mello (1990-1991) e Itamar Augusto Cautiero 

Franco (1992-1994) algumas políticas de caráter neoliberal terem sido implementadas, é no 

governo do presidente FHC (1995-2002) que, de fato, as políticas pautadas nos ditames 

neoliberais são aplicadas no País (CARINHATO, 2008). No afã de honrar os compromissos 

assumidos internacionalmente com organismos internacionais de alinhar o País às 

necessidades da economia global, o então presidente, sob o discurso de modernização, 

propõe, entre outras medidas, uma reforma na administração do Estado a fim de retomar o 

desenvolvimento econômico necessário à inserção do Brasil na economia globalizada.  

                                                           
16 Sobre estes organismos credores, Bóron (1995) ainda chama a atenção para o seu papel disciplinador. Na sua 
concepção: “O BM e o FMI são muito efetivos em pressionar para impor uma rígida disciplina fiscal na América 
Latina, mas suas recomendações são olimpicamente desconhecidas pelos governos dos países desenvolvidos. O 
déficit público dos EUA, ao culminar a era republicana, foi de 4,9% e o da Itália no começo dos 90 era próximo 
a 10%, o que não impedia os governos de Reagan e Craxi de pregar com entusiasmo as virtudes do equilíbrio 
fiscal e as bondades de um Estado pequeno. Mas por um déficit muito menor que estes – digamos de 1 ou 1,5% 
– o BM e o FMI se sentem na obrigação de enviar uma missão à América Latina para exigir que nossos governos 
‘ponham sua casa em ordem’, o que invariavelmente se traduz em cortes orçamentários e congelamentos 
salariais.” (BÓRON, 1995, p. 94, grifo do autor).  
17 No Reino Unido, o movimento neoliberal teve início com o governo de Margaret Tatcher (1979-1990). Nos 
anos 1980, tal movimento estendeu-se pelos Estados Unidos no governo de Ronald Reagan (1981-1989), 
servindo de modelo para os demais países. No Brasil, esse processo só foi intensificado em meados da década de 
1990, quando eleito o presidente FHC (1995-2002). Por intermédio desse fato, podemos perceber “[...] o quão 
transitória ainda é a passagem do fordismo para o pós-fordismo no Brasil [...].” (GRISCI; RODRIGUES, 2007, 
p. 49).  
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A reforma administrativa do Estado brasileiro teve início no ano 1995, década 

marcada pela instabilidade social, política e econômica decorrente da recente saída do País de 

um processo ditatorial (1964-1985), e teve como principal articulador o ministro Luís Carlos 

Bresser Pereira, que logo tratou de transformar a Secretaria da Administração Federal da 

Presidência da República em Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 

(Mare)18. Entre as características da administração pública gerencial propostas pelo ministro 

Bresser-Pereira para a reforma administrativa do Estado brasileiro, encontram-se:  

 

a. orientação da ação do Estado para o cidadão-usuário ou cidadão-cliente; 
b. ênfase no controle dos resultados através dos contratos de gestão (ao 

invés do controle dos procedimentos); 
c. fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia estatal organizada 

em carreira ou “corpos” de Estado, e valorização do seu trabalho técnico 
e político de participar, juntamente com os políticos e a sociedade, da 
formação e gestão das políticas públicas; 

d. separação entre as secretarias formuladoras de políticas públicas, de 
caráter centralizado, e as unidades descentralizadas, executoras dessas 
mesmas políticas; 

e. distinção de dois tipos de unidades descentralizadas: as agências 
executivas, que realizam atividades exclusivas de Estado, por definição 
monopolistas, e as organizações sociais, que realizam os serviços sociais 
e científicos de caráter competitivo, em que o poder de Estado não está 
envolvido; 

f. transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e 
científicos competitivos; 

g. adoção cumulativa, para controlar as unidades descentralizadoras, dos 
mecanismos (1) de controle social direto, (2) do contrato de gestão em 
que os indicadores de desempenho sejam claramente definidos e os 
resultados medidos, e (3) da formação de quase-mercados em que ocorre 
a competição administrada; 

h. terceirização das atividades auxiliares ou de apoio, que passam a ser 
licitadas competitivamente no mercado. (BRESSER-PEREIRA, 1997, p. 
42, grifo do autor). 

 

Tais características da administração pública gerencial expressam a intenção do Estado 

brasileiro de minimizar seu papel de provedor do desenvolvimento econômico e social e 

aumentar seu papel de regulador do sistema, de modo a reduzir seus gastos a partir da 

                                                           
18 Eleito ministro do Mare, Bresser-Pereira elabora o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, que, 
posteriormente, é aprovado pela Câmara da Reforma do Estado, em 21 de setembro de 1995, e pelo presidente 
FHC (BRASIL, 1995). Este Plano Diretor tinha como objetivos: a. o aumento da governança do Estado; b. a 
limitação das ações do Estado àquelas que lhe são próprias; c. a transferência de ações da União para estados e 
municípios; d. a parcial transferência da União para os estados de ações de caráter regional (fomento à parceria 
entre a União e os estados) (BRASIL, 1995). 
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transferência de suas responsabilidades com os setores sociais para o mercado19. Em sintonia 

com o discurso neoliberal de reformas, o governo FHC (1995-2002) delimita a atuação do 

Estado no plano econômico-social. Como parte da estratégia neoliberal para a superação da 

crise do capital, FHC ajusta os objetivos do País aos acordos assumidos internacionalmente e 

propõe a abertura do mercado para investimentos estrangeiros e a liberalização das 

importações no Estado brasileiro20.  

Diante do exposto, e considerando-se os intensos ajustes fiscais realizados pelo 

governo, materializados, por exemplo, pela venda de empresas estatais ao setor privado, pela 

redução dos gastos com as políticas públicas, pelo aumento de impostos e arrocho salarial, 

subtendemos que as medidas reformistas no Brasil contribuíram para um sucateamento do 

setor produtivo, um sucateamento do setor público, uma descontrolada inflação, um quadro de 

recessão, um momento em que se pagam baixíssimos salários, um alto grau de desemprego, 

um aumento considerado da miséria e da exclusão social, uma perda crescente de direitos, 

além da perda de credibilidade internacional do País, entre outros malefícios. Wood (2003) 

ainda acrescenta a questão do enfraquecimento das instituições representativas da sociedade 

civil, como sindicatos e movimentos sociais. No seu entendimento: “A sociedade civil deu à 

propriedade privada e a seus donos o poder de comando sobre as pessoas e sua vida diária, um 

poder reforçado pelo Estado, mas isento de responsabilidade, que teria feito a inveja de 

muitos Estados tirânicos do passado.” (WOOD, 2003, p. 217-218). Apesar do discurso 

neoliberal afirmar que a implementação dos eixos das reformas representa ganhos para o 

trabalho e para o trabalhador, o que se tem presenciado, na verdade, é o aumento do 

desemprego e a crescente precarização do trabalho e do trabalhador. Como ressalta Antunes 

(2011, p. 38, grifos do autor):  

 

É preciso que se diga de forma clara: desregulamentação, flexibilização, 
terceirização, bem como todo esse receituário que se esparrama pelo “mundo 
empresarial”, são expressões de uma lógica societal onde o capital vale e a 
força humana de trabalho só conta enquanto parcela imprescindível para a 
reprodução deste mesmo capital. Isso porque o capital é incapaz de realizar 

                                                           
19 Sobre a administração pública gerencial, importa ressaltar que esta não rompeu com o modelo burocrático, ao 
contrário, tomou-o como base, visto que conservou princípios fundamentais como a avaliação constante de 
desempenho e o treinamento sistemático, por exemplo, agora pautados no controle por resultados. 
20 Um dos problemas das reformas implementadas no Brasil reside no fato da incorporação das experiências 
internacionais pelos governos brasileiros. Segundo Bresser-Pereira (2001), por exemplo, foram as experiências 
vivenciadas por países da OCDE, sobretudo pelo Reino Unido, que inspiraram a elaboração do Plano Diretor da 
Reforma do Aparelho de Estado. Apesar da busca da solução para os problemas locais nos países de primeiro 
mundo ser uma tendência histórica, compreendemos que se faz necessária, no mínimo, uma adequação das 
políticas públicas formuladas nesses países desenvolvidos a cada contexto. O respeito às particularidades dos 
países é fundamental. 
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sua autovalorização sem utilizar-se do trabalho humano. Pode diminuir o 
trabalho vivo, mas não eliminá-lo. Pode precarizá-lo e desempregar parcelas 
imensas, mas não pode extingui-lo.  

 

Desse modo, é notório que os efeitos dessas reformas são muito destrutivos. Triste e 

inaceitável é esta situação! 

 

2.2.2 Reformas Educacionais 

 

No emaranhado desse cenário, a educação é vista pelos atores do capital como uma 

ferramenta estratégica necessária à preparação do trabalhador para atender às novas 

exigências do mercado21. Para readequá-la às demandas da sociedade contemporânea, aos 

Estados é proposta a adoção de reformas que objetivem a redefinição do papel da educação, a 

redução de gastos do governo com o setor educacional e a revisão do seu modelo 

administrativo – objetivos semelhantes aos que propuseram para a reforma dos Estados –, sob 

o discurso neoliberal de que são necessárias à produção de uma política voltada para uma 

maior eficácia do aproveitamento escolar e melhoria da qualidade de ensino. Entre as 

principais recomendações, destacam-se: a descentralização, a autonomia escolar, a 

participação, a co-gestão comunitária e a profissionalização da ação docente (SILVA; 

AZEVEDO, 2012). 

 

As grandes semelhanças entre as reformas educacionais dos diferentes 
países, como se estivessem seguindo um receituário de políticas 
educacionais, denunciavam algum tipo de orquestração ou, no mínimo, uma 
história de origens comuns. (BROOKE, 2012, p. 325). 

 

Para adequar o setor educacional às mudanças em desenvolvimento no mundo, as 

reformas se apresentaram em três direções, segundo aponta Carnoy (1995): na direção da 

competitividade – qualificação profissional, gestão dos recursos/considerada parte dos países 

asiáticos; na direção financeira – privatização, redução de gastos/países latino-americanos e 

africanos; e na direção da equidade – educação enquanto estratégia de ascensão e igualdade 

social/considerada parte dos países europeus, além de outros países desenvolvidos como 

Austrália, Canadá e Estados Unidos. 

                                                           
21 A passagem da base eletromecânica para a eletroeletrônica traz consigo a exigência de um trabalhador com 
uma qualificação mais elevada. Logo, atribui-se à escola a responsabilidade de formar alunos com habilidades 
cognitivas, competências sociais e pessoais, alunos flexíveis para acompanhar os avanços do mercado, e que 
dominem a linguagem oral e escrita e as noções básicas da informática, o que implica uma reestruturação no seu 
campo. 
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Por conseguinte, ao considerarem a importância que a educação assumiu para o 

desenvolvimento econômico, organizações internacionais tratam de exercer influência sobre o 

campo educacional. Para tanto, elaboram uma agenda global para a educação e, por meio de 

agências credoras como o BM, o FMI e o BID, passam a condicionar o financiamento 

educacional à implementação de mecanismos de liberalização no processo educativo e 

introdução de uma lógica de mercado, o que gradualmente contribui para a mercadorização da 

educação22 (DALE, 1994).  

Tais organizações têm a educação como uma área de interesse primordial. De acordo 

com Frigotto (2010), todo esse movimento se voltava para manter o controle e o monopólio 

do progresso técnico e científico, pois, desse modo, garantia-se a competição intercapitalista e 

mantinha-se a relação de inferioridade do trabalho frente ao capital. A subordinação da 

educação às orientações preconizadas pelas instituições internacionais, por um lado, revela o 

poderio destas agências – embora nos recorde Barroso (2006) que toda e qualquer 

implementação de diretriz está sujeita à aprovação das autoridades públicas dos territórios 

nacionais/locais –, por outro, mostra a gradativa perda da autonomia dos Estados na provisão 

e administração de seus serviços educativos. 

Quando o conhecimento científico é considerado como de vital importância para o 

desenvolvimento econômico das nações, as elites político-econômicas se ocupam de adequar 

os sistemas de ensino aos interesses do sistema capitalista, visto que é no interior das unidades 

escolares que se dá a apropriação do saber sistematizado e nas Instituições de Ensino Superior 

(IES) que ocorre a maior parte de sua produção e disseminação. É nesse contexto que 

organismos internacionais, em conformidade com as políticas neoliberais de diminuição da 

                                                           
22 As orientações dos organismos internacionais para a educação não são totalmente articuladas, visto que estas 
entidades divergem em seus discursos; por vezes, seus interesses imediatos são até mesmo contraditórios. A 
título de exemplificação, podemos citar o BM e a Unesco, pois, enquanto o BM (1996; 2011) afirma que toda e 
qualquer pessoa deve ter direito a uma educação condizente com as necessidades do mercado de trabalho e da 
sociedade, e defende a aprendizagem também para além do ambiente escolar, a Unesco (2000) declara que é 
direito dos cidadãos a garantia do que chamamos no Brasil de educação básica. Importa esclarecer também, que 
apesar da composição da agenda educacional global convergir para o ajustamento da educação à economia, seus 
tópicos, ora definidos por organizações internacionais, a exemplo, o BM, a OCDE e a Unesco, em parcerias com 
os Estados-membros, não são tratados concomitante e de modo uniforme nos países. Aos países emergentes, a 
título de exemplificação, repousa a tarefa de pensar estratégias de desenvolvimento adequadas às suas 
peculiaridades, dentre as quais destacamos: a. as desigualdades na distribuição de renda e oferta dos serviços 
educacionais; b. a marginalização de grandes contingentes da produção e do consumo; c. o endividamento 
externo; d. os períodos de governos autoritários, os quais fragilizam o exercício da democracia; e. a instabilidade 
política; f. as políticas de ajuste econômico de curto prazo, as quais dificultam a concretização de objetivos 
educacionais, cujo planejamento precisa ser de longo alcance. É nesse sentido que o consenso internacional de 
que estes países precisam associar suas estratégias de desenvolvimento às que se destinam à promoção da 
equidade, fortalece-se. A esse respeito, compreendemos que não haverá equacionamento da questão enquanto os 
Estados eximirem-se de estabelecer uma política global de justiça social. Acrescentamos ainda que a escola, por 
si só, jamais terá condição de assegurar direitos e deveres iguais aos indivíduos, embora seja ela, sem dúvida, 
parte indispensável do processo. 
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intervenção do Estado e de abertura do mercado ao capital, pressionam os Estados a adotarem 

“[...] as estratégias que o capital utiliza para educar a força de trabalho de acordo com seus 

desígnios [...]” (FRIGOTTO, 1984, p. 202). Como já mencionado, o foco dos organismos era 

reduzir os custos dos governos nacionais com a educação, sobretudo dos países pobres, 

redefinir seu papel e fazer uma revisão no seu modelo administrativo. A ideia é que as 

reformas educativas resultem em uma educação mais diversificada, flexível e mais rápida, de 

modo a alcançar uma maior competitividade a partir da contenção de gastos públicos. 

Palavras como eficiência, eficácia e qualidade também faziam parte do discurso. 

A reforma do Estado, projeto induzido pelos organismos internacionais, de um modo 

geral, implica considerar as políticas sociais, entre as quais destacamos as voltadas para a 

educação, serviços não exclusivos do Estado, o que abre espaço para a inserção do setor 

privado no oferecimento desses serviços. Diante do cenário de ajuste econômico, que mais se 

aplicou ao setor social, o BM recomenda reformas na organização e administração da 

educação.  

 

Com base nas diretrizes mais gerais para a reforma do Estado, as políticas 
defendidas pelo Banco trazem um maior envolvimento do setor privado na 
provisão de serviços educacionais e a “minimização” da burocracia no setor. 
As reformas propostas envolvem a delegação de responsabilidades e 
recursos para os níveis locais e para a escola, a terceirização de serviços 
educacionais para ONGs e a introdução da escolha parental de serviços 
educacionais por meio de cupons financiados pelo Estado. (BORGES, 2003, 
p. 130-131, grifo do autor). 

 

Assim, ao incentivarem a redução do investimento nacional na área da educação e a 

adoção de medidas privatizantes no interior do processo educativo, pelos Estados, os 

organismos credores forçam o desmantelamento da educação pública, especialmente nos 

países de baixa renda, a fim de transferi-la para a instância privada. Assistimos, assim, a 

mercadorização da educação, isto é, a transformação da educação em um bem de consumo, tal 

qual um produto que pode ser escolhido e comprado de acordo com a necessidade/satisfação 

do cliente. Se a educação já era considerada um sistema segregado, por não oportunizar o 

acesso nem tampouco a qualidade do ensino a todo e cada indivíduo (CASTELLS, 2012), 

com a privatização o problema é agravado, visto que favorece as classes detentoras dos 

maiores recursos econômicos, enquanto que os menos favorecidos acabam por não ter acesso 

às escolas privatizadas. Como ressalta Frigotto (1984): 
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A escola também cumpre uma função mediadora no processo de acumulação 
capitalista, mediante sua ineficiência, sua desqualificação. Ou seja, sua 
improdutividade, dentro das relações capitalistas de produção, torna-se 
produtiva. Na medida em que a escola é desqualificada para a classe 
dominada, para os filhos dos trabalhadores, ela cumpre, ao mesmo tempo, 
uma dupla função na reprodução das relações capitalistas de produção: 
justifica a situação de explorados e, ao impedir o acesso ao saber elaborado, 
limita a classe trabalhadora na sua luta contra o capital. A escola serve ao 
capital tanto por negar o acesso ao saber elaborado e historicamente 
acumulado, quanto por negar o saber social produzido coletivamente pela 
classe trabalhadora no trabalho e na vida. (FRIGOTTO, 1984, p. 224). 

 

O interesse mercadológico pela manutenção de uma educação instrumental, elitista e 

dual é claro. Tal entendimento conduz à interpretação de que as políticas educacionais 

gestadas nesta conjuntura buscaram reforçar os interesses das “[...] classes dominantes de 

estabelecer consensos pelo alto, cooptando intelectuais e lideranças vinculadas às classes 

populares para manter e reproduzir uma das sociedades capitalistas mais desiguais do 

mundo.” (FRIGOTTO, 2005, p. 221-222).  

Portanto, subordinada aos interesses do mercado, sob a orientação de organismos 

internacionais, a educação tem seu papel redefinido. Logo, deixa de focar a formação integral 

do aluno para se concentrar na sua preparação instrumental necessária ao funcionamento do 

mercado. Nesse sentido, sua organização técnica e política, mediante seus conteúdos e seus 

métodos, desconsidera os interesses da classe trabalhadora, determina uma precoce exclusão 

do trabalhador, bem como influencia uma reação de sua parte. Segundo Frigotto (1984, p. 

215), quando a prática educativa “[...] é contraditória e medeia interesses antagônicos, o 

espaço que essa prática ocupa é alvo de uma disputa, de uma luta”. Deste modo, de um lado, 

assistimos a uma luta das elites dominantes para que a escola sirva ao capital; do outro, 

observamos a resistência da classe dominada “[...] contra os mecanismos educativos do 

capital.” (FRIGOTTO, 1984, p. 203). 

Os organismos internacionais, ao incentivarem os Estados a adotarem o modelo 

gerencial no campo educacional, o que implica na delegação de suas responsabilidades e seus 

recursos para os níveis locais e para a escola, demonstram sua clara intenção de 

desresponsabilizar os Estados pelo sucesso ou fracasso das políticas educacionais. 

No caso específico da América Latina e do Caribe, região em que a população do 

conjunto dos países apresentava extrema pobreza:  

 

En 1979, la UNESCO, con la cooperación de CEPAL y OEA, convoca a una 
conferencia de ministros de educación y ministros encargados de la 
planificación económica, para identificar los problemas educativos de la 
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región y elaborar un proyecto “principal” que tuviera como horizonte al año 
2000. La Conferencia aprobó la Declaración de México (1979) que sentó las 
bases del Proyecto Principal. (UNESCO, 2001 p. 8, grifo do organismo). 

 

Após um breve diagnóstico sobre a grave situação da educação latino-americana e 

caribenha, problema diretamente relacionado à pobreza da região, ficaram evidenciados: a 

baixa taxa de escolarização; a elevada taxa de analfabetismo entre a população adulta; o alto 

índice de evasão; a inadequação dos conteúdos, isto é, a desvinculação entre o que se ensina e 

o que é exigido no mercado; a escassa articulação da educação com o desenvolvimento 

econômico, social e cultural; e a escassa autonomia no nível das escolas. A Unesco, com o 

apoio de outras instâncias de poder transnacionais, como a Cepal e a OEA, por exemplo, 

assim como com a colaboração de ministros da educação e ministros responsáveis pelo 

planejamento econômico, propõe a elaboração de um projeto principal educativo para a região 

de modo que viesse a incluir os elementos fundamentais da Declaração do México (1979).  

Na Declaração do México (1979) foi acordada uma proposta de democratização 

educacional e social. Segundo o documento, os Estados-membros da Unesco deveriam: a. 

oferecer uma educação mínima de 8 a 10 anos e incorporar todas as crianças em idade escolar 

no sistema educacional; b. eliminar o analfabetismo e expandir a educação para adultos; c. 

aumentar os orçamentos na educação para atingir 7% do Produto Interno Bruto (PIB); d. 

priorizar os grupos mais desfavorecidos; e. adaptar a educação às características culturais das 

pessoas e fortalecer a relação entre os sistemas educacionais e o trabalho; f. renovar os 

sistemas de formação inicial e contínua de professores e promover economica e socialmente 

os professores; g. expandir quanti e melhorar qualitativamente o ensino superior, conciliando 

a autonomia da universidade com a soberania do Estado; h. incentivar a participação 

educacional, a descentralização e a maior flexibilidade, de modo a estimular a mudança 

(UNESCO, 2001). 

Diante dessa realidade latino-americana e caribenha, estrategicamente, a educação 

passa a ser apontada por organismos internacionais não apenas como necessária para a 

preparação do cidadão para essa nova conjuntura de mercado, mas também como 

indispensável para a promoção da equidade e da mobilidade social23. Para Dias Sobrinho 

(2013): 

                                                           
23 Nesse contexto, o reconhecimento da importância da educação traz implícito o objetivo de: a. preparar 
minimamente mão de obra para o mercado; b. conferir estabilidade política aos governantes diante do 
descontentamento das massas com a situação educacional da região; c. atribuir a cada indivíduo a 
responsabilidade por sua mobilidade social. Ressaltamos ainda que o conceito de equidade utilizado por 
organismos contrapõe-se ao conceito de igualdade, visto que se remete ao fato de oferecer o mínimo de educação 
para todos.  



41 

 

O conhecimento efetivamente cria novas possibilidades de desenvolvimento 
para os indivíduos e para os países. Mas não se há de esquecer que, na 
vigente cosmovisão da sociedade da economia global, a produção, a 
aquisição, a distribuição e o uso dos conhecimentos estão 
predominantemente associados a interesses da maximização da 
competitividade das empresas, comumente supranacionais, e ao 
egocentrismo possessivo. Se assim é, não contribuem para a equidade, a 
isonomia e a qualidade de vida de todos os membros da sociedade. (DIAS 
SOBRINHO, 2013, p. 112). 

 

Entre os elementos presentes na maioria dos objetivos das reformas de considerada 

parcela dos países, estão: a eficiência, a eficácia e a qualidade. Desse modo, a transposição do 

paradigma empresarial para a escola se dá gradualmente, processo no qual está incutida a 

ideia de se fazer mais com menos recursos, o que nos leva a pensar qual é o conceito de 

qualidade adotado pelos organismos.  

Outra informação importante que merece ser reforçada, nesta ocasião, é que as 

diretrizes das reformas educacionais se baseiam nos princípios ora recomendados para as 

reformas dos Estados: privatização, descentralização, terceirização, focalização e 

desregulamentação. Nesse sentido, também não podemos deixar de ressaltar que a busca pela 

flexibilidade do Estado e, particularmente, da educação, compõe um dos objetivos das 

reformas.  

Em 1981, a Unesco convoca uma Reunião Regional Intergovernamental em Quito. 

Para os atores do capital, a educação excludente constatada em muitos países da América 

Latina e do Caribe, em particular no Brasil, não mais atende aos interesses capitalistas, ao 

contrário, dificulta a expansão do capital. É diante desta constatação que os esforços se 

voltam para a elaboração de um projeto educacional capaz de dotar a massa de condições 

mínimas que a prepare para a inserção em um contexto que valoriza a flexibilidade, a 

competitividade, a polivalência, o domínio das tecnologias da informática, a capacidade de 

trabalhar em equipe, a qualidade total, entre outros elementos coerentes com o novo modelo 

de produção.  

Logo, nesta reunião, é elaborado o projeto principal para o período de 1980 a 2000, o 

qual foi nomeado PPE, e são definidos os objetivos específicos deste projeto e as estratégias a 

serem recomendadas aos países latino-americanos e caribenhos, como demonstra o quadro 1 a 

seguir. 
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Quadro 1: Objetivos específicos do PPE e principais estratégias recomendadas aos países latino-
americanos e caribenhos – Quito (1981) 

OBJETIVOS 
Assegurar a escolaridade para todas as crianças em idade escolar e oferecer-lhes uma educação básica de 8 ou 
10 anos antes de 1999. 
Eliminar o analfabetismo antes do final do século, e desenvolver e ampliar os serviços educacionais para 
adultos. 
Melhorar a qualidade e eficiência dos sistemas educacionais através da implementação das reformas 
necessárias. 

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS 
O aumento dos orçamentos educacionais para 7% ou 8% do PIB. 
O uso de mídias sociais para fins educacionais. 
A reforma dos currículos, de modo a adequá-los às necessidades de desenvolvimento dos indivíduos e dos 
países. 
A reformulação dos sistemas, do conteúdo e dos métodos de formação de professores, em razão dos 
objetivos do projeto principal. 
A reformulação dos processos administrativos educacionais – capacitação dos gestores/atenção às exigências 
de descentralização e regionalização –. 
O incentivo à participação da sociedade nos processos educacionais. 

Fonte: Unesco (1998; 2001). 

 

Grosso modo, tais objetivos apontam para a expansão e a qualidade dos sistemas de 

ensino por meio da implementação de reformas educacionais por países da América Latina e 

do Caribe. Com relação à qualidade dos sistemas educativos, mais uma vez ressaltamos nossa 

crença na associação do conceito de qualidade difundido pelos organismos internacionais para 

os países latino-americanos e caribenhos à formação para o mercado de trabalho.  

Quanto às principais estratégias, chamam a nossa atenção as quatro últimas. A terceira 

estratégia, conforme exposta no quadro 1 acima, refere-se à reforma dos currículos. Apesar da 

justificava no documento apontar a necessidade de ajustá-los às reais necessidades de 

desenvolvimento dos indivíduos e dos países, compreendemos que tais reformas buscam, 

entre outros objetivos, aproximar a educação das demandas postas pelas transformações 

ocorridas, especialmente, no mundo do trabalho. 

Com relação à quarta estratégia, entendemos que os ajustes na formação docente são 

para formar um novo perfil de professor, imprescindível para a formação de um novo perfil de 

profissional, necessário para a atuação no atual mercado de trabalhado. A preocupação com o 

processo formativo do professor também tem a ver com o reconhecimento de sua importância 

para o alcance dos objetivos do PPE.  

No que concerne à quinta e à sexta estratégia, inferimos que a concessão de autonomia 

aos sistemas e às unidades escolares e a instigação à participação da sociedade nos processos 

educacionais são fomentadas no sentido da responsabilização. Assim, os governos centrais 

buscam atribuir aos governos locais, às escolas e à sociedade civil a responsabilidade pelos 

resultados educacionais. Todavia, como destaca Neves (2001, p. 117), “[...] conceder 
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autonomia não significa livrar-se dos problemas das escolas ou abandoná-las à própria sorte, 

mas adotar um novo padrão de gestão e de relacionamento”. Logo, fica-nos claro que, no 

contexto neoliberal, a autonomia não intenciona a transformação social, mas o reforço da 

dominação existente. Segundo documento da Unesco:  

 

[…] los ministros concibieron el PPE como una apuesta que ayudaría a 
resolver no sólo los problemas educativos, sino también a procurar la 
equidad social, consolidar la democracia, sentar las bases de un desarrollo 
duradero y avanzar en la integración regional. (UNESCO, 2001, p. 5). 

 

Após a aprovação desses objetivos traçados com base na Declaração do México 

(1979), aprovação ocorrida em 1981 durante a XXI Conferência Geral da Unesco, a qual 

contou com a participação dos Estados-membros da América Latina e do Caribe, o PPE se 

tornou uma referência para a tomada de decisões no campo da educação latino-americana e 

caribenha24.  

O PPE, desde a sua origem, tem buscado demonstrar que sua prioridade é a expansão e 

a melhoria da qualidade da educação, fato que reflete na formação docente, concentrando suas 

ações na transformação da educação primária de 5 ou 6 anos em educação básica de 8 ou 10 

anos, que, no Brasil, corresponde ao ensino fundamental (BRASIL, 1996a), bem como na 

alfabetização dos grupos menos favorecidos e vulneráveis em direção à eliminação do 

analfabetismo (UNESCO, 2001). Para acompanhamento, avaliação e planejamento das novas 

ações do PPE, foram realizadas reuniões entre os ministros de educação convocados pela 

Unesco, ou seus representantes, , as quais foram chamadas de Project Majeur dans le 

Domaine de l’Éducation en Amérique Latine et dans les Caraïbes (Promedlac). Dessa forma, 

um consenso acerca das reformas educacionais para a América Latina e Caribe vai sendo 

construído. Enquanto organismo financiador e técnico, o BM passa a financiar os projetos de 

educação na região e prestar assessoria técnica. Ao defender as concepções gerenciais, o BM 

define os princípios da educação latino-americana e caribenha ressaltando a importância da 

                                                           
24 A aprovação do PPE se deu no momento em que considerada parcela dos países latino-americanos e 
caribenhos vivia sob regimes ditatoriais, entre estes o Brasil. É nesse sentido, em especial, que questionamos o 
tipo de democracia defendida por esse projeto. Uma democracia vinculada à concepção de Estado simplesmente 
preserva o domínio de uma classe sobre outra. “Para o marxismo, a democracia, como forma do Estado, 
tampouco é um fim em si, um valor universal, e sim um instrumento de dominação política. Os fins a que se 
subordina esse meio ou instrumento são determinados principalmente pelos interesses de classe. O princípio da 
soberania popular não paira, indiferente, acima da base econômica da sociedade, nem, portanto, da alternativa 
capitalismo ou socialismo. Na demorex, ao predomínio dos interesses burgueses correspondem os fins supremos 
do liberalismo; a minoria mais protegida é a oligarquia (etimologicamente, o poder de poucos) que comanda a 
valorização do capital. Já na perspectiva da democracia das Luzes, e mais ainda na do movimento socialista, os 
valores supremos são a igualdade, não somente entre concidadãos, mas para toda a humanidade, o interesse 
público e a satisfação das necessidades coletivas.” (MORAES, 2001, p. 20).  
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competição e equidade no sistema educacional. Contudo, Cabral Neto e Castro (2004) 

afirmam que, na prática, a principal motivação era de ordem financeira. Os quadros 2 e 3 

abaixo sintetizam as principais recomendações de cada uma dessas reuniões. O quadro 2 

apresenta as reuniões ocorridas na década de 1980; já o quadro 3, as que se deram na década 

de 1990.  

 

Quadro 2: Síntese das principais recomendações das Reuniões do Comitê Regional 
Intergovernamental do PPE (Década de 1980) 

PROMEDLAC PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES 

I 
México  
(1984) 

Desenvolvimento de ações em direção à expansão dos sistemas de ensino. 
Coordenação com projetos de desenvolvimento local.  
Incremento de ações para distribuição igualitária do conhecimento. 
Ênfase na educação de adultos. 
Estímulo à participação ativa da comunidade.  
Vinculação da educação com a produção e o trabalho na educação de adultos. 
 
→ Nesta reunião, aprova-se o Plano Regional de Ação, cujos campos prioritários para o 
melhoramento da qualidade da educação são: capacitação de educadores; pesquisa 
sócio-educativa orientada para a ação; desenvolvimento de materiais didáticos; apoio e 
intercâmbio de experiências inovadoras. O Plano Regional de Ação é a proposta de 
políticas e estratégias nacionais, cujo objetivo é garantir o cumprimento dos objetivos 
do PPE em cada país. Este Plano Regional do PPE se completa com a criação de redes 
regionais de instituições de excelência, a saber: a Rede Regional de Inovação e 
Mudança na Formação, Aperfeiçoamento e Capacitação de Educadores (Picpemce); a 
Rede Regional de Capacitação e Apoios Específicos aos Programas de Alfabetização e 
Educação de Adultos (Redalf); a Rede Regional para a Capacitação, a Inovação e a 
Investigação nas Áreas de Planejamento e Administração da Educação Básica e dos 
Programas de Alfabetização (Replad); e o Sistema Regional de Informação ao Projeto 
Principal (Siri). 

II 
Bogotá 
(1987) 

Diminuição da repetência, do abandono e fracasso escolar. 
Esforço para atingir o objetivo de uma educação geral mínima de 8 a 10 anos. 
Intensificação das ações de educação pré-escolar. 
Atenção especial à alfabetização de adolescentes, jovens e mães analfabetas. 
Reforço às potencialidades nacionais para que venham formar seus educadores. 
Adaptação do currículo às condições regionais e locais. 
Vinculação da educação com a vida do trabalho. 
Mudanças na qualidade das instituições de formação e formação de professores. 
Melhoria das condições de trabalho do professor. 
Incentivo à participação na elaboração dos planos de ação do PPE, em especial a 
participação dos professores e estudantes dos centros de formação inicial e dos 
sindicatos docentes.  
Promoção da formação de professores mediante o trabalho conjunto das 
instituições de pesquisa educativa e os centros de formação. 
Realização de pesquisas para a participação de educadores. 
Formação de docentes para áreas rurais, urbano-marginais e biculturais.  

III 
Guatemala (1989) 

Desenvolvimento de ações em direção à expansão dos sistemas de ensino. 
Articulação entre educação e estratégias de desenvolvimento produtivo com equidade. 
Desenvolvimento de políticas e programas compensatórios. 
Aumento da eficácia e eficiência dos sistemas educacionais. 
Formação dos técnicos, gestores e supervisores das instâncias centrais, intermediárias e 
locais. 
Articulação de novas alianças para que a educação seja assumida como tarefa de 
responsabilidade de todos. 
Aumento dos níveis de responsabilidade pelos resultados e articulação adequada das 
ações do Estado entre o nível central, regional e local. 
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Estímulo às ações das organizações não governamentais, aproveitando-se plenamente o 
seu potencial e dinamismo. 
Promoção da inovação e a criatividade no sistema educativo. 
Promoção de uma educação de qualidade para todos. 
 
→ Nesta reunião, elabora-se o Segundo Plano Regional de Ação. Este novo plano 
mantém os objetivos do plano anterior e define seis campos prioritários para a ação: 
formação e capacitação; experimentação de novas opções pedagógicas; sistemas de 
informação e pesquisa; processos participativos de gestão e planejamento; construções 
de escolas; sistematização e avaliação das atividades do sistema de rede do PPE. 

Fonte: Unesco (1998; 2001). 

 

O desenvolvimento educacional da década de 1980 nos países latino-americanos e 

caribenhos teve início e foi marcado pelo PPE (UNESCO, 1998). As recomendações dos 

Promedlac I, II e III, conforme apresentadas acima, visavam fazer frente à repercussão 

negativa da crise estrutural dos anos 1970 para o desenvolvimento educacional da região. É 

nesse sentido que essas recomendações da década de 1980 convergem, principalmente, para a 

questão da expansão quantitativa da educação, dando prioridade à focalização de políticas 

sociais aos grupos de população mais carente25 (UNESCO, 1998; 2001).  

A partir de alguns pontos levantados nas Reuniões do Comitê Regional 

Intergovernamental do PPE, nos anos 1980, expostos no quadro 2 acima, identificamos: a. a 

intenção de transferir para a escola e a sociedade civil a responsabilidade educacional, 

desresponsabilizando, assim, o Estado pelos resultados obtidos, sob o discurso de autonomia 

escolar e participação da comunidade; b. o objetivo de estreitar o vínculo da educação com o 

trabalho; c. o interesse de reformular o currículo, sob o discurso de promoção da equidade; d. 

a embrionária, mas crescente preocupação com a formação dos professores, sobretudo com o 

alinhamento do processo formativo aos objetivos do PPE.  

Embora o documento do PPE tenha deixado claro seu interesse em estabelecer uma 

relação entre a educação e o desenvolvimento econômico, nos Promedlac I e II é percebível 

que a ênfase se deu no papel da educação para a democratização do conhecimento. Já no 

Promeddlac III, emerge a questão da equidade, ainda que incorporada como elemento 

associado ao desenvolvimento produtivo.  

No que diz respeito aos docentes, as informações do quadro 2 acima levam-nos a 

inferir que, na década de 1980, estes sujeitos passaram a ser vistos pelos gestores dos sistemas 

                                                           
25 Ao apontarem para a focalização das políticas sociais aos pobres, compreendemos que estas reformas da 
década de 1980 empreendidas na América Latina e no Caribe têm contribuído para a conformação dos sistemas 
educacionais quanto à atual Divisão Internacional do Trabalho (DIT). Na atual DIT (fase do Capitalismo 
Financeiro – século XX e XXI), os países desenvolvidos são responsáveis pela produção de industrializados, 
pelo desenvolvimento de tecnologias de ponta e pelos investimentos; já os subdesenvolvidos, responsabilizam-se 
pelo fornecimento de matérias-primas e também pela produção de industrializados. 
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educacionais como parte importante para o alcance dos objetivos, ainda que de forma tímida. 

Gradativamente, o consenso, na época, passou a ser o de que, sem um investimento na sua 

formação e nas suas condições de trabalho, as iniciativas de reforma educacionais estavam 

propensas ao fracasso. Por isso, durante essa década, as ações da Rede Picpemce convergiram 

para a criação de um espaço regional para o intercâmbio e o debate das questões docentes. De 

fato, o professor é o elemento-chave da educação e os eixos da valorização docente, neste 

caso, formação e condições de trabalho, são fundamentais para o sucesso educacional. 

Entretanto, por sabermos que por si só o professor não tem condição de responder pela 

educação e que não é somente dele esta tarefa, reafirmamos que o peso atribuído a este 

profissional precisa ser relativizado. 

Grosso modo, ao término da referida década, temos uma proposta que vê a educação 

como investimento social ao passo que lhe confere a responsabilidade de responder às 

demandas de desenvolvimento econômico, assim como uma proposta que vê o professor 

como agente indispensável ao processo da reforma.  

Com a redescoberta da educação enquanto elemento importante para o 

desenvolvimento e crescimento econômico, na década de 1990, a Unesco busca disseminar a 

ideia da importância da qualidade educacional – embora compreendamos que se trata de mais 

uma falácia, visto que não discute seus determinantes sociais – e de que esta pode contribuir 

para a superação da pobreza, a redução das desigualdades e o aumento da coesão social 

(UNESCO, 1998). Nesse sentido, são feitas novas recomendações aos países, como sintetiza o 

quadro 3 abaixo. 

 

Quadro 3: Síntese das principais recomendações das Reuniões do Comitê Regional 
Intergovernamental do PPE (Década de 1990) 

PROMEDLAC PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES 

IV 
Quito  
(1991) 

Nova conceituação de alfabetização e educação de adultos. 
Reforma na gestão tradicional do sistema educativo: 

� Abertura do sistema educacional para responder às demandas sociais. 
� Articulação de novas alianças em torno da educação – abertura do sistema de 

participação e tomada de decisões a novos atores, entre estes, famílias, empresas, 
organizações comunitárias e meios de comunicação social, e aliados. 

� Adesão ao processo de descentralização. 
� Passagem da ênfase na quantidade para a ênfase na qualidade. 

Modernização das modalidades de planejamento e gestão. 
Fortalecimento da dimensão democrática – ênfase na participação dos educadores. 
Reorientação do currículo – foco nas necessidades básicas de aprendizagem. 
Melhoria das condições de trabalho e do trabalho dos professores. 
Novas alianças em torno da educação, a coordenação dos organismos oficiais com IES, 
ONGs, diversos atores do setor privado e da comunidade. 
Diversificação das fontes de financiamento dos sistemas educacionais. 
Profissionalização da ação educacional – estratégia para melhorar a qualidade da 
educação, vinculando a liderança dos professores com a participação de toda a 
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comunidade educativa. 
Programas focados, incentivos para professores, projetos pedagógicos institucionais, 
treinamento para diretores e medição comparativa da aprendizagem dos alunos. 
→ A ideia era a adoção de um modelo de gestão que privilegiasse o princípio da 
descentralização, da flexibilização e da eficiência. As políticas educacionais também 
precisavam primar pela focalização de programas, privatização e flexibilização curricular, 
valorizando a capacitação em massa dos profissionais da educação e a articulação 
família-escola. 
→ Estas novas orientações estratégicas redefinem as prioridades do Segundo Plano 
Regional de Ação, que passam a ser: políticas, planejamento, gestão e espaços 
educativos; formação, capacitação, aperfeiçoamento e atualização do quadro de 
pessoal da educação; experimentação e avaliação de novas opções pedagógicas; sistemas 
de informação e pesquisa; indústrias pedagógicas e políticas editoriais; incentivo ao 
desenvolvimento de redes de cooperação. 

V 
Santiago 
(1993) 

Desenvolvimento de ações em direção à expansão dos sistemas de ensino. 
Promoção da equidade e erradicação do analfabetismo. 
Ações que permitam melhorar os níveis de qualidade das aprendizagens: 

 Nível macro: criação de sistemas nacionais de avaliação e desenvolvimento de programas 
de discriminação positiva. 

 Nível micro: foco na escola e em seus processos. 
Profissionalização da ação educacional – estendida à dimensão institucional e 
pedagógica.  

VI 
Kingston  
(1996) 

Educação ética e de qualidade para todos ao longo de toda a vida. 
Melhorias substanciais para a educação para que contribua com o desenvolvimento e com 
a cultura da paz. 
Definição de metas pertinentes ao acesso universal à educação básica de 8 ou 10 anos e à 
alfabetização. 
Ações de melhoria ao salário dos professores.  
Profissionalização da ação educacional – relacionada à satisfação das necessidades de 
aprendizagem e responsabilidade dos resultados ao nível da sala de aula. 

Fonte: Unesco (1998; 2001). 

 

Na década de 1990, uma nova etapa de desenvolvimento educacional na região fica 

constatada, a qual centra suas ações na transformação curricular e da gestão, sem descuidar-se 

da expansão dos sistemas educacionais, tudo isso com vistas à tão falada educação de 

qualidade (UNESCO, 1998).  

Na reunião do Promedlac IV, realizada em Quito, em 1991, foi constatado que a 

expansão dos sistemas educacionais não acompanhou a melhoria da qualidade do ensino. 

Logo, o desafio deste encontro passa a ser a proposição de estratégias para a “[...] 

transformação profunda do modelo educacional, nos aspectos pedagógicos e institucionais, e 

nos diferentes níveis do sistema educacional.” (UNESCO, 1998, p. 22). Porém, embora se 

fale em melhoria da eficácia, da equidade e da eficiência dos sistemas de ensino, e o discurso 

no documento aponte para o quesito da qualidade, o fato é que o próprio texto deixa explícito 

seu objetivo de alinhar a educação aos interesses do mercado de trabalho, de transpor o 

paradigma empresarial para os sistemas e de responsabilizar a escola e a sociedade civil pelos 

sucessos ou fracassos educacionais. Entre as proposições, merece destaque a modernização da 

gestão.  
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Na IV PROMEDLAC se determinou que a gestão seria o instrumento para 
passar de uma etapa de desenvolvimento a outra. A transformação da gestão 
sugerida aponta para um outro papel e uma nova administração do Estado, 
reformulando sua atuação, organizando alianças e compartilhando com 
outros setores suas anteriores atribuições. É preconizada a implementação de 
um vasto processo de descentralização das ações educativas e a superação do 
modelo burocratizado e centralizado de Estado. A defesa destas idéias 
insere-se no movimento maior de reforma do Estado, no contexto da 
orientação neoliberal que o concebe como ineficiente e atribui a ele a 
responsabilidade pelas mazelas sociais e econômicas. Tais orientações 
apregoam a necessidade das políticas de estabilização macro-econômicas 
serem acompanhadas da desregulação dos mercados, privatização do setor 
público e redução do Estado. (PAIVA; ARAÚJO, 2008, p. 219). 

 

A intenção era que os países latino-americanos e caribenhos adotassem o modelo 

gerencial em seus sistemas de ensino a partir de uma reformulação nas leis da educação. Na 

concepção de Paiva e Araújo (2008, p. 219): 

 

O estabelecimento de um novo aparato legal indica o caráter refundacional 
da reforma educativa dos anos 90, voltada não mais para o investimento em 
novos prédios escolares, mas para a construção de novas relações 
institucionais e pedagógicas.  

 

Outras proposições feitas para a transformação do modelo educacional, nesta reunião, 

foram: a. articulação entre a educação e as estratégias sociais de desenvolvimento; b. 

fortalecimento da dimensão democrática; c. articulação de novas alianças em torno da 

educação, envolvendo, inclusive, a esfera privada; d. promoção de mudanças na estrutura 

curricular da educação básica de 8 ou 10 anos; e. nova concepção da alfabetização e educação 

de adultos, entendendo-a como parte da educação básica; f. dinamização do sistema 

educacional por meio da convergência de ações dos agentes educacionais; g. diversificação 

das fontes de financiamento, o que envolve fontes estatais, privadas, não governamentais, 

comunitárias e de organismos internacionais financeiros (UNESCO, 1998).  

No tocante à questão docente, buscou-se o fortalecimento da função por meio, por 

exemplo, da melhoria da formação e das condições de trabalho – embora tal mudança seja 

percebida apenas no papel –. Para o campo da formação, foram incentivadas ações no sentido 

da capacitação em massa, da profissionalização e da formação permanente.  

O foco do Promedlac V, reunião ocorrida em Santiago (1993), também esteve na 

questão da qualidade. O ponto-chave desta reunião foi a discussão acerca da melhoria da 

qualidade das aprendizagens dos alunos para o alcance da competitividade internacional 

(UNESCO, 1998). Para a melhoria dos níveis de qualidade das aprendizagens, foi proposto, 
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no nível macro, a criação de sistemas nacionais de avaliação e o desenvolvimento de 

programas de discriminação positiva; já no nível micro, nível mais enfatizado, o foco na 

escola e em seus processos de ensino e aprendizagem (UNESCO, 1998). A implementação do 

modelo gerencial de gestão também foi muito enfatizada. Por outro lado, também foi 

recomendada a promoção de políticas que favorecessem a profissionalização e o 

protagonismo docente, e que contribuíssem para a integração da formação inicial e formação 

em serviço, de modo a garantir aos professores espaços para a troca de experiências. Tudo 

isso implicava reformas na educação dos países. Diante do exposto, cada vez mais inferimos 

que a pretensão das reformas era/é o alinhamento da educação às necessidades da esfera 

econômica.   

No Promedlac VI (Kingston, 1996), a questão da qualidade continuou sendo o centro 

dos objetivos. Ao considerarem os problemas educacionais subsistentes, os governos 

reafirmaram os acordos assumidos na ocasião da criação do PPE e discutiram a necessidade 

de ajustes no projeto para fazer frente ao novo contexto socioeconômico, político e cultural da 

região. 

Em Kingston (1996), dois desafios foram bem presentes: a necessidade de mudanças 

educacionais para que a educação acontecesse para todos ao longo de toda a vida e a 

incorporação do sentido ético ao processo educativo (UNESCO, 1998). Logo, nessa reunião, 

foram estabelecidas orientações a serem incorporadas nas políticas nacionais dos países 

latino-americanos e caribenhos, entre estas: a. conceber a educação como política de Estado; 

b. melhorar a capacidade da gestão, enfatizando o protagonismo local; c. dar prioridade às 

aprendizagens e à formação integral; d. agregar os valores humanos fundamentais à agenda da 

transformação educacional a fim de se obter a democratização e a cultura de paz; e. 

estabelecer alianças com os meios de comunicação, o trabalho e a família; f. avaliar a 

qualidade da educação; g. valorizar a profissão docente a partir da melhoria da 

profissionalização da ação educativa, para que os professores atendam às necessidades de 

aprendizagem dos alunos e assumam a responsabilidade dos resultados; h. promover a 

educação permanente; i. desenvolver políticas que fortaleçam a capacidade das IES de 

cumprir com os altos parâmetros de qualidade (UNESCO, 1998). 

De um modo geral, o discurso falacioso do PPE focava a expansão dos sistemas 

educativos, na década de 1980, e a qualidade do ensino, nos anos 1990. De fato, o projeto 

viabilizou melhorias na área educacional latino-americana e caribenha, entre as quais 

podemos citar avanços no sentido da expansão. Entretanto, é importante deixar claro, a título 

de exemplo, os insucessos no sentido da universalização da educação básica de 8 ou 10 anos, 
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quando entendida como acesso, permanência e conclusão do processo educativo, bem como o 

caráter quantitativo da expansão, visto que o processo expansivo não garantiu uma expansão 

quanti-qualitativa. No sentido da formação docente, melhorias também aconteceram. Embora 

critiquemos o modelo de formação técnico-profissional que vem sendo proposto pelos 

organismos internacionais, assim como a forma pela qual essa formação vem ocorrendo, e 

saibamos que ainda há muito o que se fazer no campo, consideramos um avanço significativo 

o fato de a formação, ao menos, passar a fazer parte da pauta da agenda educacional das 

agências internacionais e regionais.  

Portanto, o que não se pode perder de vista, na verdade, é o fato de que o PPE se 

constituiu numa estratégia neoliberal para minimizar a atuação do Estado na execução das 

políticas educacionais através da transferência de responsabilidades para a comunidade 

escolar, e isso por meio dos processos de participação democrática. Apesar de seus objetivos 

apontarem para uma preocupação com a expansão e a qualidade do ensino, o PPE se 

constituiu, ao longo desses 20 anos, num instrumento de difusão do neoliberalismo no âmbito 

educacional, cujo principal objetivo é puramente econômico, contribuindo, assim, para o 

aumento da desigualdade social. Dada a grande assimetria existente no território latino-

americano, é evidente que um modelo hegemônico apenas acentuaria as desigualdades, visto 

que não considera as particularidades de cada região do território em questão (GAJARDO, 

1999). 

Após 20 anos de aprovação do PPE (1980-2000), na reunião realizada em 

Habana/Cuba, em novembro de 2002, fica constatado que muitos temas educacionais ainda se 

encontravam pendentes. Assim, ao considerarem os avanços obtidos pelo PPE, e o término de 

vigência desse projeto, os participantes dessa reunião optaram pela elaboração do Prelac para 

o período de 2002 a 2017. 

As orientações do Prelac eram que os sistemas educacionais deveriam adotar um novo 

modelo de gestão que privilegiasse o princípio da descentralização e da flexibilização 

curricular e valorizasse a capacitação em massa dos profissionais da educação e a articulação 

família-escola, sob o discurso de melhoria da qualidade.  

Ao passo que priorizam a educação básica de 8 ou 10 anos26, que, no Brasil, 

corresponde ao ensino fundamental, como já mencionado, os organismos internacionais 

colocam “[...] o professor no centro do processo das reformas educacionais [...]” por 

                                                           
26 A centralidade dos organismos na educação básica de 8 ou 10 anos deve-se ao fato de eles a considerarem 
essencial para a formação de uma população que possua as noções básicas de leitura, escrita e cálculo, as quais 
criam as condições mínimas para sua inserção no mundo do trabalho e para a redução da pobreza. 
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apostarem, estrategicamente, que tal profissional poderá “[...] ajudar mais diretamente a 

desenvolver o modelo de educação que possa contribuir para o crescimento econômico e para 

o combate à pobreza.” (MAUÉS, 2003, p. 166). Sendo o professor o principal responsável 

pela instrução dos demais profissionais para o mundo do trabalho e considerando-se que, de 

acordo com a Unesco e a Cepal, por exemplo, subsiste um descompasso entre a educação e o 

mercado de trabalho, uma ênfase é dada à sua formação inicial, cujo intuito é tornar os 

professores capacitados a formarem estudantes que correspondam às novas exigências. 

Entretanto, a priorização deu-se no campo da formação continuada, especialmente em razão 

de estudos realizados pelo próprio BM terem apontado que a formação inicial oferecida 

apresentava sérios problemas, e que, ao invés de procurar solucioná-los, seria mais viável o 

investimento na capacitação em serviço, por ser esta mais eficaz para o processo, além de ser 

menos custosa e menos dispendiosa, ou seja, mais barata.  

A capacitação em serviço, de fato, é menos custosa e dispendiosa. Todavia, não 

devemos incorrer no erro de acreditar que a capacitação em serviço é mais eficaz para o 

processo, como ressalta o BM. Autores como Freitas (2005) e Kuenzer (1997), por exemplo, 

discursam em favor de ambas as etapas do processo de formação, por acreditarem que elas se 

complementam e contribuem para a profissionalização e atualização docente, sem, no entanto, 

descuidarem-se de deixar claro que a formação inicial é a base da formação de todo 

profissional da educação. 

De acordo com Torres (2000, p. 162), o BM ainda usa o argumento de que: “Em geral, 

a capacitação em serviço é mais determinante no desempenho do aluno do que a formação 

inicial [...]”. Dado o poderio desse organismo financeiro, logo o discurso em favor de uma 

educação pública e de qualidade pronunciado, por exemplo, pela Unesco, vai sendo 

sucumbido pela lógica da racionalidade, eficiência e produtividade defendida pelos 

consultores do BM. 

Assim, inferimos que a intenção do BM de convencer a sociedade da eficácia da 

formação continuada em detrimento da formação inicial tem a ver, entre outras razões, com o 

objetivo de deslocar investimentos da formação inicial para a formação continuada para 

aligeirar e fragilizar a formação inicial, porque “[...] docentes com formação precária são mais 

facilmente aparelháveis com pacotes pedagógicos e materiais instrucionais.” (CASTRO; 

AMORIM, 2015, p. 37). É nesse sentido, que salientamos a importância do conhecimento 

para perceber as falácias que permeiam o discurso do BM. Externamos, ainda, nossa crítica ao 

caráter reparador atribuído pelo BM à formação continuada. Como afirmam Castro e Amorim 

(2015, p. 37), a formação continuada deve ter caráter eletivo para demandar dos professores: 
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“(1) uma formação inicial que lhes possibilitasse traçar rumos para suas trajetórias; (2) 

autonomia para decidir quando, onde e como continuarão a se formar; (3) condições materiais 

para frequentar cursos, desenvolver pesquisas e produzir propostas de intervenção”. 

No documento do Prelac, os professores são contemplados, especialmente, em seu 

segundo foco estratégico: “Los docentes y fortalecimiento de su protagonismo en el cambio 

educativo para que respondan a las necesidades de aprendizaje de los alumnos.”27 (UNESCO, 

2002, p. 16). 

Logo, as orientações para as reformas seguem no sentido da redução dos custos. A 

recomendação dessas reformas, sem entrar em pormenores, era que os governantes dos países 

latino-americanos e caribenhos adotassem um modelo de formação técnico-profissional, o 

qual desconsidera a formação identitária do professor, que, segundo Castanheira (2014), é 

constituída pela tríade: profissionalidade, profissionalização e profissionalismo28. A ideia era 

que a formação assumisse um caráter pragmático e utilitarista, com destaque para os 

conhecimentos práticos e o desenvolvimento de competências.  

Essas reformas ainda incentivam a expansão da formação inicial em cursos de nível 

superior por meio do setor privado, do ensino a distância e de programas emergenciais, 

ratificando, assim, seu interesse pela diplomação em larga escala, a ser realizada em um curto 

prazo e, preferencialmente, fora das universidades, isto é, fora das instituições que priorizam o 

princípio da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, e que são academicamente 

reconhecidas pela tradição na área da formação de professores. É válido ressaltarmos que toda 

a supervalorização do conhecimento prático, associada ao aligeiramento e à flexibilidade no 

processo de formação inicial, tem levado à fragmentação e ao esvaziamento do conteúdo, o 

que, consequentemente, compromete a qualidade da formação ao invés de contribuir para o 

pleno desenvolvimento do professor (VEIGA, 1999). 

Contrapondo-se ao modelo de formação técnico-profissional recomendado pelos 

organismos internacionais para a formação dos profissionais da educação latino-americana e 

                                                           
27 Com o objetivo de assegurar uma educação de qualidade para todos, voltada para o desenvolvimento humano 
ao longo da vida, o Prelac incorpora cinco focos estratégicos, os quais constituem questões centrais que os países 
devem levar em consideração para o cumprimento das metas da Educação para Todos. Os focos são: 1. Los 
contenidos y prácticas de la educación para construir sentidos acerca de nosotros mismos, los demás y el mundo 
en el que vivimos. 2. Los docentes y fortalecimiento de su protagonismo en el cambio educativo para que 
respondan a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. 3. La cultura de las escuelas para que éstas se 
conviertan en comunidades de aprendizaje y participación. 4. La gestión y flexibilización de los sistemas 
educativos para ofrecer oportunidades de aprendizaje efectivo a lo largo de la vida. 5. La responsabilidad social 
por la educación para generar compromisos con su desarrollo y resultados. (UNESCO, 2002). 
28 Para o aprofundamento da reflexão sobre a temática dessas três dimensões que perpassam a identidade do 
professor, ler: Castanheira (2014). 



53 

 

caribenha, a Anfope ressalta a importância da formação teórica de qualidade29 (ANFOPE, 

2000). Segundo a Anfope (2000), somente uma sólida formação teórica de qualidade oferece 

ao professor as condições necessárias para a articulação entre teoria e prática. É nesse sentido 

que a entidade: a. defende a compreensão da totalidade do processo de trabalho docente; b. 

afirma que a formação de profissionais da educação para todos os níveis de ensino deve 

contemplar a relação entre teoria e prática, ensino e pesquisa, conteúdo específico e conteúdo 

pedagógico; c. reafirma seu compromisso de “[...] luta contra as tentativas de aligeiramento da 

formação do profissional da educação, via propostas neo-tecnicistas que pretendem 

transformá-lo em um ‘prático’ com competência para lidar exclusivamente com os problemas 

concretos de sua prática cotidiana [...].” (ANFOPE, 2000, p. 11, grifo da entidade). 

Logo, todo o exposto contribui para o questionamento da política global dos 

organismos internacionais e de seu compromisso com a qualidade educacional na 

contemporaneidade, a qual envolve o processo de formação inicial do professor. O exposto 

também permite inferirmos, assim como aponta o estudo de Gentili (1994), que a concepção 

de qualidade defendida pelos organismos para o campo educativo toma por base o conteúdo 

que este conceito assume na área produtiva, o qual envolve conceitos como produtividade, 

redução dos custos e otimização de recursos, utilizados como alternativa para a modernização 

das empresas. Sobre a transferência do discurso de qualidade usado no campo produtivo para 

o campo educacional, Gentili (1994) ainda adverte para não se perder de vista o fato do 

sentido mercantil impresso nas propostas políticas da educação, visto que colabora para a 

acentuação das consequências antidemocráticas. Diante disso, fica clara a necessidade de se 

estar atento para perceber que os discursos aparentemente democráticos são utilizados para 

respaldar ações antidemocráticas, as quais reforçam o caráter excludente da educação. 

O efeito político do PPE e do Prelac tem sido/está sendo notório. Considerada parcela 

das reformas educacionais nos países da América Latina e do Caribe tem refletido/vem 

refletindo estas orientações. À medida que os governos assumem pactos educativos com os 

organismos internacionais, demonstram a visão compartilhada que ambos têm dessa 

necessidade de modernizar os sistemas de ensino a fim de adaptá-los às novas exigências 

econômicas.  

Nesse contexto, cabe ressaltarmos que a perspectiva política e ideológica que norteia o 

PPE e o Prelac considera o mercado como regulador da vida social e visa a consolidação do 

                                                           
29 A Anfope foi fundada na década de 1990 e representa o movimento de luta dos educadores brasileiros em 
defesa de uma política global de formação do profissional da educação que contemple as dimensões da 
valorização do magistério: carreira, salário, formação e condições de trabalho (ANFOPE, 2000).  
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Estado mínimo para com as obrigações econômicas. Não se deve perder de vista o fato de que 

ambos os projetos constituem-se instrumentos de difusão da doutrina neoliberal, a que 

termina por acentuar as desigualdades e as injustiças sociais. Assim, para o campo 

educacional, o qual inclui a formação docente inicial, criam-se condições para a ampliação do 

setor privado no oferecimento do serviço enquanto meio para a redução dos gastos dos 

Estados com a execução de tais políticas. Por conseguinte, afloram os questionamentos sobre 

a tão aludida qualidade educacional30, uma vez que sabemos que “[...] os meios e as formas de 

se obter essa qualidade não serão efetivos entregando as escolas à lógica mercadológica. A 

questão é um pouco mais complexa.” (FREITAS, 2007, p. 969). São muitas as contradições 

que permeiam a concepção de qualidade educacional, mas, aqui, poderíamos apontar o 

incentivo de organismos à redução do financiamento nacional e o acirramento da exclusão das 

classes populares ao acesso educacional, fruto da entrega ao setor privado. 

Tendo em conta as informações acima, inferimos que as reformas educativas das 

últimas décadas do século XX até o momento presente desempenham um papel estratégico no 

eixo econômico e na superação da pobreza. É a partir da necessidade do capital de 

trabalhadores mais qualificados que ganha força a discussão em defesa da educação básica de 

qualidade que prepare o cidadão para esse novo mundo do trabalho, embora concordemos 

com Gentili (1994) quando afirma que, nessa perspectiva, o conceito de qualidade está 

atrelado aos interesses mercadológicos. Desse modo, fica explícita a suposta preocupação do 

capital com a qualidade dos processos educativos. 

Sobre as reformas na educação propostas pelas agências credoras, Santomé (2003, p. 

27) ainda esclarece que sua razão também está na justificativa de corrigir “[...] as maldades ou 

perversidades da esfera econômica, do mundo da produção, da distribuição e do consumo”. 

Apesar da esfera econômica ser notoriamente o foco das reformas, tal argumento acaba por 

influenciar a sociedade no sentido de explicar, por meio da educação, as crises ou fracassos 

econômicos e sociais (SANTOMÉ, 2003). Dessa forma, fica claro o entendimento de que os 

agentes financeiros trabalham na perspectiva de construir “[...] uma grande trama de redes 

para obter o consentimento da população com relação às suas propostas.” (SANTOMÉ, 2003, 

p. 19).   

                                                           
30 O termo qualidade, considerando-se sua dimensão democrática, na concepção destas instituições, limita-se à 
qualidade técnica, ou seja, focaliza os resultados dos investimentos em políticas sociais ao invés dos processos 
(LIMA, 2004). Por isso, “[...] as reformas que estão sendo realizadas podem ser analisadas como formas de 
arranjos que facilitam um reordenamento social e político condizente com os novos padrões de produção.” 
(CAMARGO; MAUÉS, 2008, p. 219). Isto apenas ratifica a finalidade dos organismos internacionais de 
vincular a educação à lógica do capital.  
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No caso do Brasil, no contexto mais amplo das políticas neoliberais e da reforma do 

Estado, na década de 1990, dá-se a reforma educacional no País, englobando diferentes 

dimensões do sistema de ensino, entre elas: legislação, planejamento, gestão, currículo, 

avaliação, formação docente. Como o presente trabalho prima por esta última dimensão, no 

próximo capítulo, procuramos identificar a influência da política de formação docente da 

Unesco, posta no PPE e no Prelac, para o campo no Brasil. 
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3 POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL NO BRASIL 

 

A formação docente é um aspecto das políticas educacionais que atualmente assume 

centralidade nos debates de diferentes segmentos sociais. De acordo com Maués e Camargo 

(2014, p. 89), a preocupação dos governantes com a valorização docente, o que inclui a 

formação inicial, “[...] pode ter como causa a importância que a educação ganhou como um 

dos fatores que pode contribuir para o desenvolvimento de uma nação”. No momento em que 

o conhecimento se torna uma das principais vias do desenvolvimento econômico, organismos 

internacionais orientam diferentes países a reformarem seus sistemas de ensino. 

Diante desse cenário, para atender aos compromissos assumidos internacionalmente de 

alinhar a educação à economia, o governo FHC (1995-2002), a exemplo de outros 

governantes dos países da América Latina e do Caribe, mantendo coerência com as propostas 

dos organismos internacionais orientadas pelo neoliberalismo, propõe reformas na educação 

brasileira, as quais redefinem, entre outras, as políticas de formação docente no País. 

Sobre as reformas educacionais empreendidas no Brasil, Cabral Neto e Castro (2004, 

p. 102) ressaltam que, “[...] apesar de serem justificadas por razões de competitividade e de 

equidade, na prática, são essencialmente motivadas por questões de ordem financeira”. De 

acordo com os autores, a intenção dessas reformas era/é a redução dos investimentos na área 

da educação, especialmente dos gastos com o corpo docente (CABRAL NETO; CASTRO, 

2004). Assim, tais reformas terminam por provocar “[...] efeitos econômicos e educativos que, 

na maioria das vezes, não se traduzem na melhoria da qualidade nem da equidade, pelo 

contrário, em muitos casos, essa situação é agravada pelos cortes dos investimentos.” 

(CABRAL NETO; CASTRO, 2004, p. 102).  

No caso específico da formação inicial de professores para a educação básica, essas 

reformas, no Brasil, primaram por sua elevação para o nível superior por meio, 

principalmente, da adoção dos princípios da diversificação, da privatização e da focalização, 

os quais têm contribuído para uma certificação31 que se tem dado, gradualmente, por IES que 

optam pelo ensino em detrimento da pesquisa e extensão. Conforme Gatti e Barretto (2009):  

 

                                                           
31 Entendemos a certificação enquanto resultado natural da formação. Todavia, especialmente na atualidade, 
estar certificado não significa estar formado. A formação precisa estar fundamentada no conhecimento e na sua 
relação com a feitura do trabalho a ser desenvolvido. É nesse sentido que afirmamos que a formação por 
competências, aquela que prima pelo conhecimento prático para transformar o professor em um mero 
profissional prático, capaz de lidar tão somente com os problemas reais de sua prática cotidiana (ANFOPE, 
2000), não forma, certifica, isto é, concede um certificado/diploma.  
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A rápida mudança do lócus de formação docente para o nível superior que se 
operou no Brasil, acompanhada do crescimento acelerado de IES com 
escassa ou nenhuma tradição acadêmica na área de formação para o 
magistério, nos faz indagar sobre a efetiva capacidade de muitas delas de 
acrescentar elementos relevantes à formação de professores nesse novo 
patamar. (GATTI; BARRETTO, 2009, p. 81). 

 

Além de toda essa flexibilização, outro fator que revela a falta de comprometimento 

das reformas educacionais brasileiras com a qualidade da formação inicial dos professores diz 

respeito à adoção do modelo de formação técnico-profissional, cuja preocupação é preparar 

“[...] os futuros profissionais para se transformarem em funcionários burocratas e submissos, 

ou seja, treinados para uma atividade de execução tipicamente instrumental.” (VEIGA, 1999, 

p. 176). De acordo com Veiga (1999, p. 176), a ideia era/é fazer dos professores meros “[...] 

transmissores de conteúdos empobrecidos e predeterminados”.  

Sendo assim, compreendemos que todo o incentivo dos organismos às reformas no 

campo da formação docente nos países em desenvolvimento estava em função da 

reorganização da ordem mundial. Ao lado da exigência por formação por parte do atual 

cenário no qual os professores atuam, verificamos a intensificação do trabalho docente e a 

precarização de suas condições de trabalho, se comparada ao exercício de outras profissões e, 

com isso, de condições favoráveis para autoestima e prestígio social. No caso do professor da 

educação básica, a situação é agravada pelo fato das políticas educacionais em curso virem 

responsabilizar o professor pelos resultados alcançados pela escola, em especial, por aqueles 

que decorrem das avaliações em larga escala em âmbito nacional, as quais são feitas com base 

em parâmetros internacionais sem que sejam proporcionadas as condições adequadas para a 

efetivação da formação e atuação desses profissionais. 

Diante do exposto, e para melhor entender como se deu a adequação das políticas 

brasileiras de formação docente inicial às novas exigências da sociedade capitalista, 

analisamos um conjunto de atos normativos32 aprovado em âmbito nacional, que, segundo 

considerações de autoras como Freitas (2002) e Oliveira (2013), as quais se dedicam à 
                                                           
32

 Em nosso ordenamento jurídico, a exemplo de outros países, os atos normativos organizam-se segundo uma 
ordem hierárquica, tendo a Constituição Federal (CF) de 1988 (BRASIL, 1988) como norma superior. Entre os 
distintos e diversos atos normativos que contribuíram para a expansão da formação docente inicial em cursos de 
licenciatura presenciais no Brasil, destacamos, de acordo com a hierarquia normativa, algumas leis, alguns 
decretos e uma resolução. As leis têm mais força normativa em relação aos decretos e as resoluções, visto que 
passam pela aprovação do Poder Legislativo e sanção do Poder Executivo, os quais lhes conferem legitimidade e 
trazem consigo o poder da obrigação. Os decretos, por sua vez, possuem força hierárquica inferior que as leis, 
por serem atos do Poder Executivo, sem participação do Legislativo em sua gênese; entretanto, também são 
muito importantes, pois servem para regulamentar e dar fiel cumprimento às leis, que são normas gerais e 
abstratas. Finalmente, as resoluções, entendidas enquanto atos administrativos de efeitos internos, apesar de 
possuírem hierarquia inferior, com força normativa mais limitada, são imprescindíveis para organizar a atuação 
da administração pública. 
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compreensão de políticas relativas aos docentes, mudou substancialmente seu campo e, em 

particular, possibilitou sua expansão, mesmo que às avessas. 

 

3.1 PRINCIPAIS ATOS NORMATIVOS PARA AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO 

DOCENTE INICIAL 

 

O contexto das transformações econômicas em escala mundial resultou não apenas em 

reformas estruturais no mundo do trabalho e na educação, mas, também, no campo da 

formação inicial de professores, uma vez que esta cria as bases sobre as quais o profissional 

docente se apoia para formar indivíduos para a nova conjuntura de mercado. Para Kuenzer 

(1999, p. 166), é fundamental a compreensão de que as etapas de desenvolvimento social e 

econômico “[...] correspondem perfis diferenciados de professores, de modo a atender às 

demandas dos sistemas social e produtivo com base na concepção dominante [...]”.   

Assim, no momento em que a educação é tida como uma via de retorno financeiro 

para a economia global, através da formação de indivíduos que possam servir especialmente 

ao mercado – e os resultados apontam para um negativo desempenho escolar, que não 

corresponde às exigências do mundo do trabalho –, o governo brasileiro direciona esforços no 

sentido da formação docente, demonstrando preocupação com o quesito qualidade e com a 

adequação dos cursos às demandas postas por organismos internacionais (MAUÉS, 2014). 

Como ressalta a autora:  

 

Nesse cenário, a formação de professores desempenha, para os formuladores 
de políticas, um papel fundamental, pois, na realidade, serão esses 
sujeitos/atores que executarão as ações necessárias ao cumprimento dos 
objetivos e metas estipulados de acordo com as determinações políticas e 
econômicas, que imputam à educação o papel de ferramenta fundamental ao 
desenvolvimento social. (MAUÉS, 2014, p. 94). 

 

O desafio proposto pela nova conjuntura socioeconômica e política mundial aos países 

era o de formar professores capazes de atuar como agentes de mudança na escola básica. É 

nesse contexto que a profissionalização docente – obtida através da formação inicial – se 

torna ação do Estado e diversos documentos são elaborados e leis promulgadas (SOUZA, 

2007). Entre os significativos atos normativos que incidiram sobre a formação inicial dos 

professores no Brasil e que, em particular, contribuíram para a sua expansão em cursos de 

licenciatura presenciais, destacamos: a. a Lei nº 9.394, de dezembro de 1996, que estabelece 
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as diretrizes e bases da educação nacional (LDB)33 (BRASIL, 1996a); b. a Lei nº 9.424, de 

dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) (BRASIL, 1996b); c. a Lei nº 10.172, 

de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) (2001-2010)34 

(BRASIL, 2001c). 

Um ato normativo importante para a formação dos professores no Brasil na década de 

1990 foi a Lei nº 9.394/1996, que aprovou a LDB, embora sintamos a necessidade de 

esclarecer que concordamos com Castro (2005, p. 111), quando afirma que a LDB “[...] é um 

documento em sintonia com as orientações de cunho neoliberal, baseadas em princípios 

minimalistas, em que se prevê a diminuição do Estado no setor educacional”.  

A aprovação da LDB se deu no governo FHC (1995-2002), no contexto da reforma 

educacional. Na época, foram encaminhadas ao Congresso Nacional duas propostas de LDB 

que ficaram conhecidas como o Projeto Jorge Hage e o Projeto Darcy Ribeiro. O Projeto 

Jorge Hage, que teve como relator o deputado Jorge Hage Sobrinho, do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB), da Bahia, resultou de debates com a sociedade civil e 

parlamentares de todos os partidos, promovidos pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública (FNDEP). Por sua vez, o Projeto Darcy Ribeiro foi elaborado pelo Senado da 

República em articulação com o Poder Executivo através do Ministério da Educação (MEC), 

tendo como relator o senador Darcy Ribeiro, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), do 

Rio de Janeiro. Apesar do Projeto Darcy Ribeiro não ter contemplado a participação social em 

seu processo de elaboração, este foi o projeto definido como a versão final da LDB e 

aprovado em 1996. Logo, fica claro o entendimento de que a LDB não reflete os interesses 

sociais por uma educação pública, gratuita, democrática e de qualidade, como direito de todos 

e dever do Estado; ao contrário, intenciona atender aos preceitos neoliberais de fazer a 

educação contribuir para a economia, elevar o nível de qualificação dos profissionais, e 

cooperar com a contenção dos gastos públicos com a educação e o corpo docente (MAUÉS, 

2003).  

A LDB dá o aparato legal às ações necessárias para a implementação de políticas de 

formação. No texto da referida Lei, a formação é tratada em um título próprio, no título VI, 

denominado “Dos Profissionais da Educação” (BRASIL, 1996a). Nesse título, constituído por 

                                                           
33 Neste trabalho, a sigla LDB refere-se, exclusivamente, à Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996a). 
34 Embora esteja em vigência o PNE (2014-2024), neste trabalho, optamos pelo uso do PNE (2001-2010), devido 
ao recorte temporal escolhido para a análise do objeto de pesquisa compreender o período 2003-2014. Portanto, 
ao longo deste estudo, a sigla PNE reporta-se, particularmente, à Lei nº 10.172/2001, ou seja, ao PNE (2001-
2010) (BRASIL, 2001c). 
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sete artigos, os quais correspondem aos do nº 61 ao nº 67, a Lei define, grosso modo, as 

finalidades e os fundamentos da formação; os níveis de formação exigidos para a atuação na 

educação básica e na educação superior; o lócus da formação; os cursos que os Institutos 

Superiores de Educação (ISE) manterão; a carga horária mínima que a formação para a 

educação básica deve incluir de prática de ensino; e os responsáveis pela promoção da 

valorização dos profissionais da educação (BRASIL, 1996a). 

Conforme o art. 61 da LDB, com o intuito de atender às intenções de cada nível e 

modalidade de ensino, bem como às características específicas das fases do desenvolvimento 

do aluno, as quais constituem as finalidades da formação de profissionais da educação, tal 

formação passa a ter como fundamentos: “I - a associação entre teorias e práticas, inclusive 

mediante a capacitação em serviço; II - aproveitamento da formação e experiências anteriores 

em instituições de ensino e outras atividades.” (BRASIL, 1996a). A partir da redação do 

primeiro fundamento, fica claro que esse dispositivo legal secundariza os fins da educação, os 

quais exigem dos professores uma sólida formação inicial para que possam contribuir com a 

“[...] formação de indivíduos sociais, cuja construção pessoal integral se insere no plano mais 

amplo da construção da sociedade e, em termos universais, da dignificação da humanidade”. 

(DIAS SOBRINHO, 2013, p. 110).  

Com relação ao segundo fundamento, não se deve esquecer que uma vez que a 

legislação abre espaço para que as formações e experiências vivenciadas em diferentes 

instituições de ensino – de naturezas diversas – sejam aproveitadas como formação para os 

profissionais da educação, as quais incluem as formações realizadas por meio de cursos 

técnico-pedagógicos em nível médio ou superior, ela também passa a minimizar a importância 

das licenciaturas35, particularmente, das oferecidas pelas universidades tradicionais36 – de 

natureza, na maioria das vezes, pública –, e desconsidera, assim, o valor da associação entre 
                                                           
35 No Brasil, de acordo com a LDB, art. 62, o termo licenciatura diz respeito ao grau acadêmico do ensino 
superior que licencia o exercício do magistério na educação básica (BRASIL, 1996a). 
36 A intenção deste trabalho não é endeusar o tradicional modelo institucional universitário – até porque é sabido 
que as universidades não têm exercido com excelência sua função de formar professores; além do mais, também 
é notório que hoje o termo universidade, aqui no Brasil, é sinônimo de um sistema heterogêneo, o qual envolve 
instituições universitárias com diferentes características quanto, por exemplo, ao desenvolvimento de suas 
atividades, quanto às fontes financiadoras –, mas deixar claro que se as universidades que primam pela relação 
entre o ensino, a pesquisa e a extensão não estão dando conta de uma formação de professores consistente, em 
parte devido à mudança de seu papel social por organismos internacionais e governos locais frente à adesão ao 
projeto neoliberal, dificilmente, outras de caráter essencialmente mercantil, darão. A esse respeito Cabral Neto e 
Castro (2011, p. 16) afirmam: “É fato que, durante muito tempo, as universidades foram consideradas um lugar 
historicamente apropriado para a criação e divulgação do saber e para o desenvolvimento da ciência. Na sua 
gênese eram, por excelência, instituições cuja função era a formação de elites, a produção de conhecimento 
científico e o desenvolvimento cultural em geral. Os sistemas de ensino superior reduziam-se, praticamente, à 
existência das universidades, caracterizando-se como sistemas homogêneos; na atualidade, segundo orientações 
dos organismos internacionais e dos governos nacionais, não respondem mais às exigências das sociedades 
contemporâneas”. 
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as atividades de ensino, pesquisa e extensão para o processo de formação docente, sobretudo 

para o processo de formação inicial. Outro fato a ser levado em conta é que esse 

aproveitamento também dá “[...] respaldo legal à oferta de cursos ministrados em tempo 

recorde com carga horária diminuta.” (SCHEIBE; AGUIAR, 1999, p. 230). A partir dessas 

medidas, segundo as autoras, o governo FHC (1995-2002) “[...] cria um nicho no mercado 

para o setor privado, o que já pode ser visualizado pela corrida de determinados grupos 

empresariais dispostos a entrar nessa seara que lhes parece promissora.” (SCHEIBE; 

AGUIAR, 1999, p. 230). 

Posteriormente, através de seu art. 1º, a Lei nº 12.014, de agosto de 2009, altera o art. 

61 da LDB37, “[...] com a finalidade de discriminar as categorias de trabalhadores que se 

devem considerar profissionais da educação.” (BRASIL, 2009a). Mediante a Lei nº 

12.014/2009, após uma longa jornada de luta, os trabalhadores não-docentes da educação 

básica pública do Brasil passam a ser reconhecidos enquanto profissionais da educação. A 

partir da alteração, o art. 61 passa a tratar como profissionais da educação básica: os 

professores com formação em nível médio ou superior para a docência; os trabalhadores em 

educação com formação em pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, 

supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou 

doutorado nessas áreas de conhecimento; e os trabalhadores em educação com formação em 

curso técnico ou superior na área pedagógica ou área afim, todos estando em pleno exercício 

de trabalho (BRASIL, 2009a). Esta alteração também reflete nos fundamentos da formação 

dos profissionais da educação. Vejamos a redação do Parágrafo único incluído pela Lei nº 

12.014/2009 ao art. 61: 

 

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a 
atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos 
objetivos das diferentes etapas e modalidade da educação básica, terá como 
fundamentos: 
I - a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 
II - a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 
capacitação em serviço; 
III - o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições 
de ensino e em outras atividades. (BRASIL, 2009a). 

 

                                                           
37 A LDB tem sofrido diversas alterações legislativas desde a sua promulgação. No entanto, com o intuito de 
respeitar o recorte temporal do estudo, o qual compreende o período 2007-2014, trataremos, neste trabalho, do 
seu texto original e das modificações ocorridas somente até o ano de 2014.  
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Após 13 anos da sua promulgação, através dessa alteração legislativa, por exemplo, 

mais uma vez a LDB ratifica sua intenção de fragmentar a formação do professor para a 

educação básica. Sobre a fragmentação da formação docente para a educação básica, importa 

ressaltarmos que há outros problemas envolvidos, os quais estão, inclusive, relacionados com 

o prestígio que o professor, caracterizado por sua profissão, goza junto à sociedade. Apesar da 

Lei nº 12.014/2009 ter acrescentado aos fundamentos da formação dos profissionais da 

educação o quesito da “sólida formação básica”, é importante lembrarmos que o próprio 

inciso I do Parágrafo único do art. 61 já o menciona associado à questão das competências. 

Na concepção de Kuenzer (2000), é preciso ter claro que o significado do conceito de 

competência adquirido no âmbito das novas demandas do mundo do trabalho está relacionado 

à capacidade de resolução imediata de problemas concretos de sua prática cotidiana. 

Logo, percebemos que a menção à competência nas diretrizes educacionais da LDB 

está vinculada a uma visão pragmática, que considera somente o conhecimento útil, isto é, o 

saber fazer prático e, por separar o eu profissional do eu pessoal, pode levar os professores a 

uma crise de identidade. Esta concepção vem sendo fortemente criticada por sua contribuição 

à fragmentação do conhecimento e a uma visão produtivista, a qual vê a educação como um 

bem de produção importante para o desenvolvimento econômico do país. Nessa direção da 

crítica, Frigotto (2001, p. 1) ainda acrescenta que a pedagogia das competências reduz a 

formação a um mero “receituário genérico e abstrato”. Segundo ele: “Treinar professores para 

esse receituário é mais barato e rápido do que lhes oferecer condições para fazerem cursos 

onde se articula ensino com a análise e pesquisa da realidade.” (FRIGOTTO, 2001, p. 1). 

Nesse caso, a Lei mostra-se contraditória, pois, ao invés de contribuir para a tal sólida 

formação básica, reforça sua fragmentação e o distanciamento da educação do seu sentido 

humanizador.  

Com a manutenção da associação entre teorias e práticas, mediante a capacitação em 

serviço e, agora, também, mediante os estágios supervisionados, e do aproveitamento das 

formações e experiências obtidas em diferentes instituições de ensino aos fundamentos da 

formação docente – inciso II e inciso III do Parágrafo único do art. 61 da Lei nº 12.014/2009, 

respectivamente –, a LDB se distancia cada vez mais do ideário de garantir aos professores 

uma sólida formação. Por consequência, compreendemos que as diretrizes que tomam por 

base a noção de competências para orientar o processo de formação docente revelam seu 

compromisso com a doutrina neoliberal, a qual, segundo Frigotto (2000), busca alinhar a 

educação às regras do jogo mercantil, não demonstrando uma mínima preocupação com a 

exclusão social que tal atitude possa/deva vir a produzir.  
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Pautada num discurso que associa a elevação da qualidade do ensino básico oferecido 

no País ao processo de formação inicial dos professores, a LDB institui em seu art. 62 a 

obrigatoriedade da formação superior para a atuação na educação básica, admitindo a 

formação em magistério para os professores que atuam da educação infantil à quarta série do 

ensino fundamental (BRASIL, 1996a). De acordo com o art. 1º da Lei nº 12.796, de abril de 

2013, o art. 62 da LDB passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 62. 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 nos 5 (cinco) 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na 
modalidade normal. (BRASIL, 2013). 

 

Esta obrigatoriedade é ratificada pelo art. 87 que institui a “Década da Educação”, a 

qual prevê um prazo de dez anos para os sistemas de ensino cumprirem a determinação. De 

acordo com o parágrafo 4º, fica estabelecido que até o fim da Década da Educação, iniciada 

no término do ano 1997, “[...] somente serão admitidos professores habilitados em nível 

superior ou formados por treinamento em serviço.” (BRASIL, 1996a). Posteriormente, faz-se 

pertinente ressaltarmos que este parágrafo 4º do art. 87 da LDB foi revogado pela Lei nº 

12.796/2013. 

 

Pressionados pelo art. 87, § 4º da LDB nº 9.394/ 96 que estabelece que “Até 
o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores 
habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço”, os 
professores têm sido levados a frequentar cursos de qualidade duvidosa em 
grande parte pagos por eles. Em vários estados tais cursos são, em geral, 
uma demanda das prefeituras que os terceirizam ou “contratam” as IES – 
públicas ou privadas –, as quais realizam processo seletivo especial de modo 
que possam atender a esta demanda específica. (FREITAS, 2002, p. 148, 
grifo da autora). 

 

Com efeito, a qualidade do ensino e da educação está relacionada ao processo 

formativo do professor. É lógico, também, que uma formação em nível superior é mais 

significativa do que uma formação em nível médio. Entretanto, o modo pelo qual a LDB tem 

tratado a formação somente tem evidenciado seu descaso com a questão da qualidade 

educacional e com a questão da própria formação dos profissionais da educação. Apesar do 

discurso apontar para a intenção de elevar a formação inicial para o nível superior, dada a 

dificuldade de cumprir com tal determinação, a mesma Lei já (re)introduz a figura dos ISE 
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para responder, junto com as universidades, pela formação de professores para a educação 

básica; e admite como formação mínima para a docência na educação infantil e nos cinco 

primeiros anos do ensino fundamental os professores habilitados em nível médio, na 

modalidade normal. 

De acordo com a Anfope (2000, p. 17), a criação de instituições e cursos diferentes 

para a formação de professores “[...] é parte da estratégia adotada pelo governo brasileiro, em 

cumprimento às exigências dos organismos internacionais, para o que seria a 2ª etapa da 

reforma educacional: a reforma no campo da formação de professores”. A reforma no campo 

da formação intenciona, entre outras coisas, a adequação das instituições formadoras e dos 

conteúdos da formação aos fins da reforma da educação básica em curso (ANFOPE, 2000). É 

nesse sentido que  

 

A ANFOPE tem alertado para os problemas que estas políticas podem trazer 
à formação de professores, por entender que as propostas mantêm as 
fragmentações na formação que enfatiza exclusivamente o conteúdo 
específico, as metodologias e o projeto pedagógico da escola, a concepção 
conteudista, tecnicista do professor, reduzindo-o a um "prático" com 
pretenso domínio da solução de problemas da prática cotidiana da escola e 
da sala de aula, alijado da investigação e da pesquisa sobre as condições 
concretas que geram estes problemas. (ANFOPE, 2000, p. 18, grifo da 
entidade). 

 

Para a Anfope, não restam dúvidas: tanto as IES quanto os cursos de caráter técnico-

profissional comprometem a qualidade de toda e qualquer formação. Ante as circunstâncias 

atuais, a entidade reafirma a importância do enfrentamento do modelo atual das estruturas de 

formação dos profissionais da educação e da defesa de uma base comum nacional para todos 

os cursos de formação de professores38 (ANFOPE, 2000).  

Ao contrário das universidades que assumem, diante do expresso no art. 207 da 

Constituição Federal39 (CF) de 1988, a responsabilidade com a pesquisa, o ensino e a 

extensão (BRASIL, 1988), os ISE são somente instituições de ensino. A criação dos Institutos 

de Educação se deu na década de 1930, porém, tinha uma finalidade distinta da que está posta 

na atual LDB (BAZZO, 2004). Segundo Bazzo (2004, p. 282), nos anos 1930, em meio à 

efervescência cultural e política da época, os criadores dos ISE “[...] defendiam uma formação 

humanística mais completa e em nível superior para todos os professores [...]”, por 

reconhecerem a “[...] importância de tais profissionais no processo de educação do povo que 

                                                           
38 Para o aprofundamento da reflexão sobre a base comum nacional defendida pela Anfope, ler: Anfope (2000). 
39 Neste trabalho, a sigla CF refere-se, unicamente, à Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). 
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naquele momento se urbanizava e era necessário para ocupar os postos de trabalho da novel 

industrialização do país”. Na década de 1990, a recriação dos ISE pela LDB “[...] é o reflexo 

das políticas públicas para a educação que acompanham o caudal das reformas do Estado 

deste projeto neoconservador que todos queremos sepultar40.” (BAZZO, 2004, p. 282).  

 

O (re)surgimento dos Institutos Superiores de Educação entre as instituições 
que poderiam formar os profissionais da educação para todos os níveis da 
Educação Básica foi [...] a maior novidade que esta lei trouxe. A princípio 
solto e descontextualizado no interior do art. 62, parecendo mais um lapso da 
memória ou o fruto de alguma nostalgia de seu redator, com a Resolução 
01/CNE/CP/99 que regulamentou tal instituição, os ISE passaram a ser o 
motivo de muitas preocupações para os educadores que ao longo dos anos 
vêm defendendo uma formação sólida e exigente, aliada à pesquisa e em 
cursos de licenciatura plena, em instituições universitárias. Pela nova lei e 
por toda a legislação complementar que a sucedeu, as atribuições dos 
Institutos Superiores de Educação são bastante amplas no que diz respeito à 
formação dos professores e claramente esvaziadoras das responsabilidades e 
tarefas das faculdades/centros de educação das universidades, indicando, 
mais uma vez, o risco de desprofissionalização ainda maior, além da 
desvalorização que uma formação fora da universidade e com exigências 
muito menores no nível de qualificação de seus mestres poderá acarretar. 
(BAZZO, 2004, p. 276-277). 

 

A partir dos estudos de Bazzo (2004), fica claro que os ISE não constituem lócus ideal 

para a formação de professores. Scheibe e Aguiar (1999, p. 229) ainda afirmam que foi a 

introdução dessas instituições na LDB, enquanto lócus permitido para formar profissionais da 

educação, que “[...] abriu espaço para que as propostas que não tiveram condições históricas 

de se impor no debate nacional ressurgissem travestidas em forma de lei”. Nesse sentido, 

vejamos a redação do art. 63 da LDB, assim como a posterior regulamentação proposta pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE), regulada pela Resolução CNE/CP nº 1, de setembro 

de 1999: 

 

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: 
I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 
curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 
infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; 
II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 
educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 

                                                           
40 Conforme Apple (2003), entre as forças hegemônicas que orientam as reformas no campo da educação, 
destacam-se: as forças neoliberais (mais potentes) e as forças neoconservadoras. Enquanto os neoliberais buscam 
alinhar a educação ao mundo do trabalho, tendo o mercado como parâmetro, os neoconservadores afirmam que é 
dever do Estado definir os conhecimentos a serem trabalhados nas escolas. Apesar de Bazzo (2004) considerar 
que as reformas implementadas no Brasil decorrem de um projeto neoconservador que se encontra em curso, 
consideramo-lo neoliberal. 
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III - programas de educação continuada para os profissionais de educação 
dos diversos níveis. (BRASIL, 1996a). 

 

Art. 1º Os institutos superiores de educação, de caráter profissional, visam à 
formação inicial, continuada e complementar para o magistério da educação 
básica, podendo incluir os seguintes cursos e programas: 
I - curso normal superior, para licenciatura de profissionais em educação 
infantil e de professores para os anos iniciais do ensino fundamental; 
II - cursos de licenciatura destinados à formação de docentes dos anos finais 
do ensino fundamental e do ensino médio; 
III - programas de formação continuada, destinados à atualização de 
profissionais da educação básica nos diversos níveis; 
IV - programas especiais de formação pedagógica, destinados a portadores 
de diploma de nível superior que desejem ensinar nos anos finais do ensino 
fundamental ou no ensino médio, em áreas de conhecimento ou disciplinas 
de sua especialidade, nos termos da Resolução CNE nº 2/97; 
V - formação pós-graduada, de caráter profissional, voltada para a atuação 
na educação básica. 
Art. 3º Os institutos superiores de educação poderão ser organizados: 
I - como instituto superior propriamente dito, ou em faculdade, ou em 
faculdade integrada ou em escola superior, com direção ou coordenação do 
conjunto das licenciaturas ministradas; 
II - como unidade de uma universidade ou centro universitário, com direção 
ou coordenação do conjunto das licenciaturas ministradas; 
III - como coordenação única de cursos ministrados em diferentes unidades 
de uma mesma instituição. 
Parágrafo único.  Em qualquer hipótese, os institutos superiores de educação 
contarão com uma instância de direção ou coordenação, formalmente 
constituída, a qual será responsável por articular a formulação, execução e 
avaliação do projeto institucional de formação de professores, base para os 
projetos pedagógicos específicos dos cursos. 
Art. 4º Os institutos superiores de educação contarão com corpo docente 
próprio apto a ministrar, integradamente, o conjunto dos conteúdos 
curriculares e a supervisionar as atividades dos cursos e programas que 
ofereçam. 
§ 1º O corpo docente dos institutos superiores de educação, obedecendo ao 
disposto no Art. 66 da LDB, terá titulação pós-graduada, preferencialmente 
em área relacionada aos conteúdos curriculares da educação básica, e 
incluirá, pelo menos: 
I - 10% (dez por cento) com titulação de mestre ou doutor; 
II - 1/3 (um terço) em regime de tempo integral; 
III - metade com comprovada experiência na educação básica. 
§ 2º Corpo docente próprio, nas hipóteses previstas nos incisos I e II do Art. 
3º da presente Resolução, é aquele constituído: 
a) por professores contratados pelo instituto ou nele lotados; 
b) por professores cedidos por outras instituições, ou unidades da mesma 
instituição, desde que o convênio ou termo de cessão, conforme o caso, 
assegure regime de trabalho e efetiva vinculação pedagógica do docente ao 
instituto. 
§ 3º Corpo docente próprio, na hipótese prevista no inciso III do Art. 3º da 
presente Resolução, é aquele constituído: 
a) pelos docentes contratados ou lotados nas unidades de ensino que 
ministrem  cursos de licenciatura e que atuem nestes cursos; 
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b) pelos professores cedidos às unidades de ensino que ministrem cursos de 
licenciatura e que atuem nestes cursos. 
Art. 13 Os cursos de licenciatura que não sejam ministrados por 
universidades dispõem do prazo de até quatro anos, contados da data da 
publicação da presente Resolução, para serem incorporados a institutos 
superiores de educação. (BRASIL, 1999). 

 

Assim, muitos foram/são os mecanismos criados pelos governantes brasileiros, ao 

longo dos anos, a fim de facilitar a institucionalização dos ISE e melhorar seus resultados. De 

acordo com Scheibe e Aguiar (1999, p. 229), por exemplo, a partir de toda essa facilitação, 

nesse caso, trazida pela LDB e pela Resolução do CNE acima citadas, “[...] foram dadas as 

condições para uma nova formatação dos cursos de licenciatura e de pedagogia, com sérias 

implicações para a formação qualificada de professores e demais profissionais da educação”. 

Além de permitir o rebaixamento do nível de tais cursos, no que se refere à formação inicial, a 

LDB ainda ordena aos institutos, por meio do seu art. 63: manterem o curso de licenciatura e 

o curso normal superior, sendo este último voltado para a formação de professores da 

educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental; e manterem os programas de 

formação pedagógica para os bacharéis interessados em se dedicar à educação básica 

(BRASIL, 1996a). Desse modo, a Lei expõe sua implícita intenção de romper com as 

licenciaturas ofertadas pelas universidades tradicionais, maiormente com as licenciaturas 

ofertadas pelas universidades públicas estatais.  

Após três anos da promulgação da LDB, a Resolução CNE/CP nº 1/1999, através do 

seu art. 1º, reforça a manutenção de tais cursos ao passo que deixa claro o caráter profissional 

dos ISE, institutos destinados exclusivamente à formação de professores para o magistério da 

educação básica. Por meio do seu art. 3º, a Resolução permite aos ISE serem organizados 

como institutos superiores, ou em faculdades e escolas superiores, como unidades de 

universidades ou centros universitários, ou ainda como uma coordenação única de cursos 

providos em unidades de uma mesma instituição. Para Scheibe e Aguiar (1999, p. 223), o 

significado de toda essa diferenciação “[...] é o de que um sistema unificado para a formação 

de professores no país não implica necessariamente um modelo único”. Por intermédio do seu 

art. 4º, a Resolução permite aos ISE a composição de um corpo docente com um menor 

percentual de titulação pós-graduada – ou seja, apenas 10% de mestres ou doutores –; admite 

um corpo docente com um terço dos membros contratado sem regime de tempo integral; 

consente a contratação de professores, barateando, dessa maneira, a formação, sem, no 

entanto, demonstrar preocupação com o quesito qualidade. No art. 13, a Resolução ainda 
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determina que o prazo de duração dos cursos de licenciatura se dê em até quatro anos. No 

entendimento de Freitas (2002):  

 

A retirada da formação de professores da ambiência universitária, a não-
obrigatoriedade da pesquisa, o rebaixamento das exigências em relação à 
autorização de centros universitários e universidades, aliados à separação 
dessas instituições dos cursos de bacharelado e, portanto, da produção de 
conhecimento nas áreas específicas, são fatores que vêm reforçando e 
confirmando a formação aligeirada em seu conteúdo e no tempo destinado à 
formação. (FREITAS, 2002, p. 151-152). 

 

Sobre a redução do papel das universidades na formação dos professores, Kuenzer 

(1999) ainda chama a atenção para as análises feitas por estudiosos brasileiros que apontam os 

riscos de negar a esses profissionais uma formação universitária. Na concepção desses 

estudiosos, segundo a autora, retirar a formação dos professores do ambiente universitário é 

minimizar a possibilidade desses futuros profissionais de se identificarem como cientistas e 

pesquisadores, pois estes são atributos inerentes às universidades, isto é, às instituições que 

trabalham ou deveriam trabalhar na perspectiva de contemplar o tripé do ensino, da pesquisa e 

da extensão (KUENZER,1999).  

Por consequência de uma formação aligeirada e superficial, cujo foco é o ensino, tem-

se um grupo de professores certificados sem os conhecimentos mínimos indispensáveis à 

prática profissional, os quais, possivelmente, colaborarão para a conservação de um ensino 

precarizado. Tal fato não contribuiria para o desenvolvimento de uma prática pedagógica 

reflexiva, a qual sensibiliza o aluno a (re)construir sua compreensão crítica acerca da 

realidade, assim como a buscar meios de transformar a sociedade na qual está inserido, de um 

modo consciente, em prol da coletividade. 

Além do aligeiramento da formação e da minimização da oportunidade dos futuros 

profissionais de terem um contato mais próximo com as atividades de pesquisa, outro 

resultado decorrente da diminuição da participação das universidades no processo formativo 

de professores pelas políticas do MEC tem a ver com a questão da expansão de novas 

instituições e de novos cursos, processo que vem favorecendo especialmente a esfera privada. 

Diante dessas medidas que vêm reconfigurando a formação dos profissionais da educação 

brasileira, acirra-se a competição entre os “homens de negócios da educação” ao 

vislumbrarem o lucro que terão com a criação de novas instituições e com a oferta de novos 

cursos de curta duração (SCHEIBE; AGUIAR, 1999, p. 230). 
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Ao privilegiar a expansão de novas instituições e novos cursos 
principalmente no setor privado em vez de investimento massivo no 
aprimoramento das atuais licenciaturas nas universidades públicas, as 
políticas atuais do MEC acabaram por colocar nas mãos da iniciativa privada 
a grande demanda oriunda da dívida histórica do Estado para com a 
formação em nível superior dos quadros do magistério. (FREITAS, 2002, p. 
147). 

 

Nesse sentido, a formação no setor privado41 resta, sobretudo, para aqueles que, 

devido à dívida histórica do Estado com o processo formativo dos profissionais do magistério 

em nível superior, ou por outro dado motivo, não conquistaram uma vaga nas universidades 

públicas estatais, o que é, no mínimo, uma injustiça social, pois tratam-se, em grande parte, de 

pessoas que, além de terem sido privadas do direito a uma formação gratuita e de qualidade, 

dificilmente dispõem de recursos financeiros suficientes para investir em um processo 

formativo que é considerado, por muitos, como ineficaz, por servir, quase sempre e em 

especial, aos interesses imediatos do capital. Outro agravante é que, em qualquer das 

situações, ter-se-iam o diploma em mãos, independentemente de terem sido formadas em 

espaços e/ou sob condições diferentes. Aqui, mais uma vez, é perceptível o interesse na 

certificação em massa em detrimento da formação. Também não deve cair no esquecimento o 

fato de que muitos desses profissionais com formação duvidosa exercerão sua prática 

pedagógica nas precárias escolas públicas, e, provavelmente, contribuirão ainda mais para a 

sua precarização, pois, como afirma Dias Sobrinho (2013, p. 115), uma educação de 

qualidade “[...] só pode existir se os atores responsáveis por sua consolidação tiverem boas 

condições de formação pedagógico-científica e de exercício profissional”.  

                                                           
41 Neste trabalho, quando nos referimos às instituições de ensino privadas não excluímos “[...] a legítima 
possibilidade de existir instituições educativas não estatais [...]” que “[...] prestam excelente colaboração para a 
construção de uma sociedade educada e de um sistema de conhecimentos importantes para a cidadania em 
geral.” (DIAS SOBRINHO, 2013, p. 114). Acreditamos que “[...] concepções de público ou de privado têm 
muito mais a ver com as finalidades estabelecidas pela instituição educativa, explicitadas ou não, se 
predominantemente dotadas dos valores do bem coletivo ou primordialmente orientadas aos interesses 
individuais, e, coerentemente, com os processos que se instauram visando ao cumprimento desses objetivos.” 
(DIAS SOBRINHO, 2013, p. 111). Nossa preocupação, no entanto, é essencialmente com as inúmeras IES 
particulares que têm visto a educação como algo “[...] primordial e quase exclusivamente um empreendimento 
em função de uma progressiva e ilimitada acumulação de capital econômico.” (DIAS SOBRINHO, 2013, p. 
110). Além de muitas dessas instituições trabalharem no sentido da mercadorização da educação e da 
democratização limitada à expansão quantitativa da escolarização, soma-se à nossa inquietação o fato de diversas 
pessoas nem ao menos terem o poder aquisitivo para disputar uma vaga nesses espaços formativos. É nesse 
sentido que mais uma vez concordamos com Dias Sobrinho (2013, p. 124) quando afirma que “[...] é preciso que 
a expansão da educação superior se dê prioritariamente pela via pública, especialmente num país cuja população 
ainda apresenta altas taxas de pobreza”. Esclarecemos, também, que a referência às universidades públicas 
estatais, enquanto instituições educativas fundamentais para a produção e a elevação da intelectualidade da 
sociedade, bem como para a construção do bem comum, não nega a questão de muitas delas já terem perdido 
esse sentido (DIAS SOBRINHO, 2013). 
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Em linhas gerais, com a introdução de uma nova alternativa de formação para os 

profissionais da educação básica e com a facilitação de seu processo de institucionalização, a 

LDB “[...] permite hoje a existência de local e níveis diversos para uma mesma formação 

profissional do educador.” (SCHEIBE, 2003, p. 173). Logo, percebemos que as leis, “[...] sob 

o discurso da valorização do magistério e sua profissionalização, têm aprofundado a 

desqualificação e a desvalorização deste profissional.” (FREITAS, 2002, p. 147). Nessa 

perspectiva, o (re)estabelecimento dos ISE pela LDB como lugar de formação de professores 

para a educação básica simplesmente denuncia o objetivo da política educacional de deslocar 

o lócus da formação para o ensino superior, o que contribui, embora de forma ainda não 

representativa (MAUÉS; CAMARGO, 2014), para a expansão da educação superior a partir 

da estratégia da flexibilidade e da diversificação institucional, intencionando a contenção de 

gastos com os profissionais do magistério.  

Como ressalta Scheibe (2002), os ISE são menos onerosos, pois tratam-se de 

instituições que promovem um ensino em nível superior pautado no caráter técnico-

profissionalizante, o qual apresenta menores exigências do que sugerem as universidades, 

instituições caracterizadas pela oferta regular de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Certas de que o conjunto desses fatores, consequentemente, resulta numa formação inicial 

mais fraca no sentido da redução do conhecimento, assumimos, com Freitas (2002, p. 148), as 

palavras: “Vivemos, portanto, ao contrário do que prega o discurso oficial, um processo de 

‘desprofissionalização’ do magistério.” 

 

Formação aligeirada e de baixo custo, a concentrar formação específica e 
formação pedagógica em espaço não-universitário, que pode terceirizar a 
realização de cursos ou a força de trabalho, ou até mesmo ser virtual. Assim, 
o governo responde à demanda de formação em “nível superior” de um 
grande contingente de professores para cobrir as necessidades de 
universalização do Ensino Fundamental e de expandir, na medida dos 
recursos disponíveis, uma versão secundarista e propedêutica, portanto, 
barateada, de Ensino Médio. (KUENZER, 1999, p. 181, grifo da autora). 

 

Nesse cenário, compreendemos que os ISE representam, para os governantes, uma 

solução rápida para responder a demanda de formação em nível superior e de expandir um 

ensino médio de caráter secundário e propedêutico. Em suma, o que realmente estava/está em 

jogo era/é a elevação dos dados quantitativos a partir, sobretudo, da redução de custos com a 

formação. Assim, é percebível que a preocupação do governo com a legitimação desses 

institutos como entidades formadoras de profissionais da educação está relacionada à intenção 

de cumprir com a elevação de dados quantitativos, fruto dos acordos assumidos com os 
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organismos financiadores internacionais da educação nacional, como o FMI e o BM. Mais 

uma vez, nem de longe a preocupação aqui é com a oferta de uma formação de qualidade.  

Com a recomendação da formação em nível superior para os docentes que irão atuar 

na educação básica – curso de licenciatura – e a admissão da formação em nível médio para a 

docência na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental – curso de 

magistério – pela LDB, art. 62, novamente, o aparato legal permite aos cursos formadores de 

professores no Brasil a manutenção da separação entre professor polivalente – da educação 

infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental – e professor especialista de disciplina – 

dos demais anos do ensino fundamental e do ensino médio –. Na compreensão de Gatti 

(2013): 

 

Essa diferenciação, que criou um valor social – menor/maior – para o 
professor polivalente (dos primeiros anos da educação formal) e para o 
professor “especialista” (das demais séries), foi, histórica e socialmente, 
instaurada pelas primeiras legislações no século XIX e é vigente até nossos 
dias, tanto nos cursos como na carreira, nos salários e, sobretudo, nas 
representações da comunidade social, acadêmica e política [...]. (GATTI, 
2013, p. 99, grifo da autora). 

 

Com base nos artigos 62 e 63 da LDB, a Resolução CNE/CP nº 1/1999 intensifica esse 

processo de diferenciação à medida que recria os ISE para a formação de professores 

especialistas, seguidos dos Cursos Normais Superiores para a formação de professores da 

educação infantil e anos iniciais da educação básica (BAZZO, 2004). É diante da tradição de 

separar os professores que Gatti (2013, p. 99) ressalta a dificuldade encontrada para se “[...] 

repensar e reestruturar essa formação de modo mais integrado e em novas bases”. 

A redação do art. 64 da LDB já se destina, exclusivamente, aos “[...] profissionais de 

educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional 

para a educação básica [...]” (BRASIL, 1996a). Para o exercício dessas atividades, a Lei deixa 

clara a necessidade de uma formação “[...] em cursos de graduação em pedagogia ou em nível 

de pós-graduação [...]” (BRASIL, 1996a). No entanto, é pertinente lembrar que tal formação 

também pode dar-se nos ISE, visto que o inciso I do art. 63 da própria LDB recomenda aos 

institutos manterem cursos de formação de profissionais para a educação básica. Sobre essa 

formação diferenciada para os profissionais que ocuparão os cargos acima citados, Paro 

(2001) aponta o caráter tecnicista desta concepção, pois entende que os demais profissionais 

da educação devem candidatar-se, eventualmente, a uma dessas funções. 
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No art. 65, a LDB explicita que a prática de ensino faz parte dos aspectos da formação 

docente, e ordena que tal formação, exceto para a educação superior, inclua uma prática “[...] 

de, no mínimo, trezentas horas.” (BRASIL, 1996a). No entanto, de acordo com Diniz-Pereira 

(2011), devido ao fato da Lei não ter dado um sentido claro ao termo prática de ensino, 

muitos foram os entendimentos que dele se originaram. Decorre daí a aprovação do Parecer 

CNE/CES nº 744, de dezembro de 1997, pela Câmera de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação, que traz alguns esclarecimentos sobre a terminologia. Segundo o 

Parecer CNE/CES nº 744/1997: 

 

A prática de ensino constitui o espaço por excelência da vinculação entre 
formação teórica e início da vivência profissional, supervisionada pela 
instituição formadora. A prática de ensino consiste, pois, em uma das 
oportunidades nas quais o estudante-docente se defronta com os problemas 
concretos do processo de ensino-aprendizagem e da dinâmica própria do 
espaço escolar. (BRASIL, 1997a). 

 

Com a intenção de orientar a organização da prática de ensino de 300 (trezentas) horas 

previstas pelo art. 65 da LDB, é formulada a proposta de Resolução que passa a integrar o 

referido Parecer CNE/CES nº 744/1997, a qual sinaliza: 

 

Art. 1º - A prática de ensino é definida como as atividades desenvolvidas 
com alunos e professores na escola ou em outros ambientes educativos em, 
no mínimo, 300 horas, sob acompanhamento e supervisão da instituição 
formadora.  
Art. 2º - A prática de ensino deverá constituir o elemento articular entre 
formação teórica e prática pedagógica com vistas à reorganização do 
exercício docente em curso. 
Art. 3º - A prática de ensino deverá concluir, além das atividades de 
observação e regência de classe, ações relativas a planejamento, análise e 
avaliação do processo pedagógico. 
Art. 4° - A prática de ensino deverá envolver ainda as diversas dimensões da 
dinâmica escolar: gestão, interação de professores, relacionamento escola/ 
comunidade, relações com a família.  
Art. 5º - Licenciaturas que habilitem para mais de uma disciplina afim 
podem limitar a prática de ensino às 300 horas prescritas pela Lei. (BRASIL, 
1997a). 

 

Após cinco anos da homologação da LDB, ao considerar a importância que esta Lei 

deu à formação profissional dos professores da educação básica e ao perceber que as 300 

horas de prática de ensino determinadas por ela aos cursos de licenciatura não seriam 

suficientes para o cumprimento, com qualidade, de todas as exigências legais, o Parecer 

CNE/CP nº 28, de outubro de 2001, acrescenta “[...] ao tempo mínimo já estabelecido em lei 
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(300 horas) mais um terço (1/3) desta carga, perfazendo um total de 400 horas.” (BRASIL, 

2001a). De acordo com o projeto de Resolução que integra o presente Parecer CNE/CP nº 

28/2001:  

 

Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação 
Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será 
efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e 
oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-prática garanta, 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. (BRASIL, 2001a). 

 

Isto posto, a centralidade que a prática assume na formação de professores é notória. 

Embora reconheçamos sua importância, é preciso esclarecer que se a prática está sendo vista 

como um elemento fundamental do processo formativo é porque a teoria tem-se tornado cada 

vez mais secundária pelo aparato legal. Diante desse recuo teórico, dada a prevalência 

empírica, Scalcon (2005) lembra que as possibilidades de transformação da realidade se dão 

através da teoria. 

No art. 67, que trata das disposições gerais para os profissionais da educação, a LDB 

define como os sistemas de ensino promoverão a valorização desses profissionais42. 

 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 
planos de carreira do magistério público: 
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim; 
III - piso salarial profissional; 
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 
do desempenho; 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga 
de trabalho; 
VI - condições adequadas de trabalho. (BRASIL, 1996a). 

 

                                                           
42 O art. 66 da LDB não foi discutido neste trabalho porque seu texto refere-se à formação de professores para o 
exercício na educação superior, e este não é o foco deste estudo. 
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Passados mais de 20 anos da aprovação da LDB, os pontos por ela destacados que 

tratam da valorização dos profissionais da educação ainda não se concretizaram na íntegra. 

Todavia, apesar de todo o descaso do Poder Público com tais profissionais, Vieira (2013) 

ressalta a importância da valorização estar entre os princípios da educação, pois, segundo a 

autora, tal fato pode levar a sociedade a cobrar dos governos ações que venham contribuir 

para a sua efetivação. Além disso, também ressaltamos a importância desse processo ser 

considerado na sua totalidade, a qual envolve todos os eixos da valorização, ou seja, como já 

mencionado, formação, carreira, remuneração e condições de trabalho, para que, assim, 

contribua para o exercício da profissão docente de maneira eficaz43. 

Entretanto, falar da formação docente inicial em nível superior obriga-nos a analisar 

outros artigos da LDB, pois, quando o assunto diz respeito à educação superior, são 

necessários alguns esclarecimentos. De acordo com Barbalho e Castro (2012), com a 

promulgação da LDB, documento amplamente sintonizado com a matriz neoliberal, dá-se 

uma reestruturação na educação superior do País. Entre tais mudanças, destacam-se: a adoção 

do princípio da diversificação institucional, que permitiu que este sistema fosse constituído 

por diferentes tipos de instituições, isto é, por instituições de diferentes formatos; e a adoção 

do princípio da diversificação das fontes de financiamento institucional, que ampliou o grau 

de participação das famílias e da esfera privada no financiamento do ensino superior. Logo, 

compreendemos que ambas as medidas fazem parte do conjunto de estratégias do governo 

federal para expandir este grau de ensino. 

Na concepção de Barbalho e Castro (2012), é especialmente através dos artigos 44 e 

45 da LDB que a política de expansão pela via da diversificação do sistema passa a ter maior 

visibilidade. Conforme o art. 44:  

 

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 
I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 
pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou 
equivalente; (Redação dada pela Lei nº 11.632, de 2007). 
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio 
ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 
cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 
diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das 
instituições de ensino; 

                                                           
43 Para o aprofundamento da reflexão sobre as dimensões indissociáveis da valorização dos profissionais da 
educação, ler: Araújo (2017), carreira e remuneração; Gatti et al. (2013), formação; Nóvoa (1995), condições de 
trabalho. 
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IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. (BRASIL, 1996a; 
2007b).  

 

Assim, a LDB, orientada pelo princípio da flexibilidade e da diversificação, redefine a 

abrangência dos cursos e dos programas da educação superior, inovando com a criação de 

cursos sequenciais por campo de saber. Sobre esses cursos sequenciais propostos pela 

legislação, Barbalho e Castro (2012) afirmam: 

  

São cursos propostos condizentes com a disposição à flexibilização, 
constatada em nível internacional, dos cursos de nível superior clássicos, 
ofertando-se novos modelos/tipos que venham a atender à demanda social e, 
principalmente, mercadológica, pelo ensino superior. (BARBALHO; 
CASTRO, 2012, p. 279). 

 

Cunha (2004, apud BARBALHO; CASTRO, 2012) ainda acrescenta que se tratam de 

cursos de curta duração, que adotam um currículo mínimo e que são ofertados, sobretudo, por 

instituições privadas de baixo nível. Somando-se isso às facilidades de criação, de 

autorização, de reconhecimento e de funcionamento dos cursos sequenciais, permitidas pela 

LDB e por toda a regulamentação complementar44, inferimos que a formação do professor, 

principalmente a inicial, nesses cursos que se voltam ao atendimento, em especial, das 

exigências do mercado, é, no mínimo, duvidosa.  

Seguindo nessa mesma direção da diversificação, o texto do art. 45 da LDB admite 

uma maior diversidade no sistema ao estabelecer: “A educação superior será ministrada em 

instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou 

especialização.” (BRASIL, 1996a). Sob a lógica da mercantilização da educação superior, a 

Lei favorece a disputa ideológica entre a esfera pública e a esfera privada. Ao passo que as 

medidas do governo promovem a adequação das instituições privadas à legislação, terminam 

por beneficiá-las, o que vem contribuindo para a intensificação de sua expansão em larga 

escala.  

Ao tratar dos variados graus de abrangência, a LDB permite a institucionalização de 

outras modalidades de IES que não precisam trabalhar, necessariamente, no sentido da 

contemplação da tríade ensino, pesquisa e extensão, conferida às universidades através da CF. 

                                                           
44 Dada a escassez de informações na LDB sobre os cursos sequenciais por campo de saber, sucede-se uma série 
de instrumentos legais, entre outros: a. o Parecer CNE/CES nº 968, de dezembro de 1998; b. a Resolução 
CNE/CES nº 01, de janeiro de 1999; c. a Portaria nº 514, de março de 2001. 



76 

 

Posteriormente, mantendo a coerência com a lógica da diversificação institucional, o 

presidente FHC (1995-2002) sanciona o Decreto nº 2.306, de agosto de 1997 (BRASIL, 

1997b). O Decreto nº 2.306/1997 determina a diversificação da organização acadêmica, uma 

vez que admite as IES privadas com fins lucrativos, e classifica as IES que compõem o 

sistema federal de ensino em cinco grupos: a. Universidades; b. Centros Universitários; c. 

Faculdades Integradas; d. Faculdades; e. Institutos Superiores ou Escolas Superiores 

(BRASIL, 1997b). “Aqui a inovação proposta consiste no surgimento dos centros 

universitários45.” (BARBALHO; CASTRO, 2012, p. 279). Na prática, ao cooperar com a 

diversificação do sistema superior de ensino – nesse caso, destacamos a elevação dos centros 

universitários à categoria de IES –, o Decreto nº 2.306/1997 contribui para o desmonte do 

princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, visto que a observância 

deste princípio não era obrigatória nas demais organizações de ensino (BRASIL, 1997b). 

Sobre este Decreto, ainda acrescentamos o fato dele ter estabelecido critérios mínimos para 

qualificar as universidades. 

Outra alteração nas regras de organização do ensino superior se deu no penúltimo ano 

do governo do presidente FHC (1995-2002), que ocorreu por meio do Decreto nº 3.860, de 

julho de 2001 (BRASIL, 2001b). Assim, as IES passam a ser organizadas em: a. 

Universidades; b. Centros Universitários; c. Faculdades Integradas, Faculdades, Institutos ou 

Escolas Superiores (BRASIL, 2001b). De acordo com o Decreto nº 3.860/2001, as 

universidades caracterizam-se pelo oferecimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

os centros universitários, enquanto IES pluricurriculares, caracterizam-se pela excelência do 

ensino oferecido, pela qualificação do seu corpo docente e pelas condições de trabalho 

acadêmico oferecidas à comunidade escolar, comprovadas pelo MEC; as faculdades 

integradas caracterizam-se pelas propostas curriculares em mais de uma área de 

conhecimento; e os institutos ou escolas superiores, como instituições que poderão ser 

organizadas como unidades acadêmicas de IES já credenciadas (BRASIL, 2001b). O Decreto 

nº 3.860/2001 também trata da avaliação de cursos e IES (BRASIL, 2001b). Sobre esse 

processo avaliativo, inferimos que se funda nos conceitos de eficiência e produtividade, 

correspondentes à doutrina neoliberal. Na concepção de Chaves (2010, p. 487), ao dispor 

sobre a organização do ensino superior, bem como sobre a avaliação de cursos e IES, o 

                                                           
45 Segundo o texto do art. 12 do Decreto nº 2.306/1997: “São centros universitários as instituições de ensino 
superior pluricurriculares, abrangendo uma ou mais áreas do conhecimento, que se caracterizam pela excelência 
do ensino oferecido, comprovada pela  qualificação do seu corpo docente e pelas condições de trabalho 
acadêmico oferecidas à comunidade escolar, nos termos das normas estabelecidas pelo Ministro de Estado da 
Educação e do Desporto para o seu credenciamento.” (BRASIL, 1997b). 
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Decreto nº 3.860/2001 “[...] consolidou a expansão do empresariamento do ensino superior, 

no Brasil”. Em outras palavras, ao permitir e facilitar a criação e manutenção de diversas 

instituições e cursos, tal decreto alarga o espaço de participação da esfera privada na expansão 

do ensino superior no País. 

Em síntese, o processo de diversificação no Brasil deu-se, em grande parte, por duas 

razões: devido à “crença” dos governos no argumento dos organismos internacionais de que a 

ampliação do sistema de educação superior era necessária para que o País pudesse competir 

em um mercado global, e devido ao aumento da demanda social por esse nível de ensino, 

resultado do crescimento demográfico da população, do défice histórico do Estado com o 

atendimento dessa oferta – fato que tem gerado pressões por parte dos setores organizados e 

da sociedade em geral –, e, em parte, da exigência legal interna. É nesse cenário, então, que a 

criação de novas instituições de diversos formatos encontra solo fértil, fato que termina 

contribuindo para a ocupação do lugar que até então era prioritário das universidades 

(CABRAL NETO; CASTRO, 2011), de modo que a sociedade assiste ao desordenado 

crescimento das IES particulares. Assim, a partir da reestruturação da educação superior do 

País, desencadeada pela LDB e em curso, passa a existir a possibilidade da formação docente 

inicial em nível superior ocorrer em instituições de formas distintas, tanto públicas quanto 

privadas. No entanto, apesar da LDB ter contribuído para a expansão da formação docente 

inicial em cursos de licenciatura no Brasil – mesmo que de forma avessa – não se deve perder 

de vista o fato de que se trata de um instrumento através do qual o governo busca comprovar 

aos organismos internacionais seu compromisso com a “melhoria da educação”. Nesse 

sentido, mais uma vez fica clara a influência do neoliberalismo sobre a reforma educacional 

brasileira e, consequentemente, sobre o processo de formação docente. 

Outro ato normativo relevante para a formação dos professores no Brasil na década de 

1990 que contribuiu para a sua expansão em cursos de licenciatura presenciais foi a Lei nº 

9.424/1996, que aprovou o Fundef.  O Fundef foi aprovado no governo FHC (1995-2002) e 

implantado no dia 1º de janeiro de 1998 como uma das medidas tomadas para viabilizar 

políticas públicas no campo educacional brasileiro que reconhecessem a importância da 

função social dos professores e que considerassem sua contribuição para a transformação do 

sistema de educação. Esse Fundo tornou-se central nas discussões sobre o financiamento da 

educação e a valorização docente, a qual inclui a formação docente inicial. 

A política de fundos trouxe avanços para a educação brasileira, uma vez que 

apresentou novas perspectivas para os professores que atuavam no ensino fundamental 
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público, especialmente no que se refere à possibilidade de formação de professores leigos e de 

melhorias em sua carreira através de novos planos de carreira e remuneração46.  

De acordo com a lei do Fundef (BRASIL, 1996b):  

 

Art. 7º Os recursos do Fundo, incluída a complementação da União, quando 
for o caso, serão utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
assegurados, pelo menos, 60% (sessenta por cento) para a remuneração dos 
profissionais do Magistério, em efetivo exercício de suas atividades no 
ensino fundamental público.   
Parágrafo único. Nos primeiros cinco anos, a contar da publicação desta Lei, 
será permitida a aplicação de parte dos recursos da parcela de 60% (sessenta 
por cento), prevista neste artigo, na capacitação de professores leigos, na 
forma prevista no art. 9º, § 1º. 
Art. 9º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, no prazo de 
seis meses da vigência desta Lei, dispor de novo Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério, de modo a assegurar:  
I - a remuneração condigna dos professores do ensino fundamental público, 
em efetivo exercício no magistério; 
II - o estímulo ao trabalho em sala de aula; 
III - a melhoria da qualidade do ensino. 

 

A determinação do percentual de 60% do Fundo para a remuneração dos profissionais 

do magistério atuantes no ensino fundamental público e a imposição aos estados, Distrito 

Federal e municípios para a instituição de novo plano de carreira e remuneração constituem 

atrativos para a carreira. No tocante à formação docente, compreendemos que o Fundef foi 

um estímulo financeiro à formação inicial. 

De acordo com os dados das sinopses estatísticas da educação básica fornecidos pelo 

Inep, em 1998, ano de implementação do Fundef, havia 661.508 professores atuando em 

turmas de 5ª a 8ª série do ensino fundamental – atuais 6º ao 9º ano –, dos quais 957 possuíam 

ensino fundamental incompleto; 7.262, ensino fundamental completo; 180.735, ensino médio; 

e 525.984, ensino superior. Em 2006, último ano de vigência do Fundo, o número de 

professores cresceu para 865.655, sendo que o número daqueles que possuíam apenas o 

ensino fundamental incompleto diminuiu para 70; o número dos que tinham ensino 

fundamental completo baixou para 448; dos que possuíam ensino médio caiu para 125.473; 

                                                           
46 “O Fundo específico para o ensino fundamental era composto por recursos oriundos de transferências da 
União para Estados e Municípios e dos Estados para os Municípios, sendo constituído de 15% do Fundo de 
Participação dos Estados (FPE); 15% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 15% do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), incluindo os recursos relativos à desoneração de exportações; 
15% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), proporcional às exportações; e 15% do ressarcimento pela 
desoneração de exportações, conforme a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir). Além disso, havia a 
previsão de uma complementação do governo federal, que asseguraria aos governos estaduais e municipais uma 
parcela de recurso federal, quando o valor mínimo por aluno/ano fosse inferior ao valor definido nacionalmente, 
no entanto, essa complementação não foi efetivada.” (ARAÚJO, 2017, p. 57-58). 
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enquanto a quantidade daqueles que possuíam formação superior aumentou para 739.664 

(INEP, 2015a). Os dados mostram, portanto, a contribuição do Fundef, aliado às políticas 

nacionais e a outras ações governamentais de valorização para atrair pessoas para a carreira 

do magistério, assim como para a expansão da formação docente inicial em cursos de 

licenciatura, embora não tenha sido suficiente para garanti-la. 

A partir do exposto, é possível inferirmos que essa política de fundos possui aspectos 

positivos para a valorização docente, particularmente quando nos referimos à formação, 

carreira e remuneração desses profissionais. 

Todavia, segundo Davies (2001), apesar dessa política ter sido instituída no Brasil com 

o discurso de que estaria a favor da superação do problema da desvalorização docente, essa 

foi mais uma estratégia implementada para a contenção de gastos do Estado, uma vez que 

foram definidos valores mínimos para os gastos com a valorização dos professores, via 

remuneração e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). Entre outros pontos 

negativos do Fundef, Davies (2001) ainda destaca: sua aprovação com prazo de vigência 

determinado, no caso, para 2006, ignorando o fato de que a valorização docente requer uma 

política permanente e não provisória; sua priorização ao ensino fundamental, visto que, por 

desconsiderar as matrículas dos demais níveis e modalidades de ensino para a distribuição dos 

seus recursos, poderia enfraquecê-los; bem como a não vinculação de recursos novos à 

educação, uma vez que apenas criou uma subvinculação para o ensino fundamental dos 

recursos já existentes definidos na CF.  

Logo, inferimos que o Fundef foi criado para atender o princípio da racionalização de 

recursos, um dos princípios da reforma educacional brasileira, apesar dos pontos positivos. 

Em conformidade com as orientações neoliberais, o Fundo primou pela racionalidade 

financeira ao invés de primar pelos recursos necessários para assegurar uma educação básica 

pública de qualidade e a valorização dos docentes, corroborando, portanto, o entendimento de 

que o financiamento da educação está ligado aos interesses econômicos.  

Ao término do Fundef, cuja expiração ocorreu no ano 2006, este é substituído pelo 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb), regulamentado por meio da Lei nº 11.494, de junho de 

2007, durante o primeiro ano do segundo mandato do governo Lula (2007-2010), cujo 

período de duração é de 2007 a 202047.  

                                                           
47 “O Fundeb é um Fundo de natureza contábil composto por 20% do Fundo de Participação dos Estados (FPE); 
20% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 20% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS); 20% do Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações (IPIexp); 20% 
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O Fundeb ampliou o efeito do Fundef para toda a educação básica ao incluir e atender 

a educação infantil, o ensino fundamental e médio e a educação de jovens e adultos, 

expandindo, assim, o atendimento do Fundo anterior que considerava apenas o ensino 

fundamental. Tal fato demonstra um avanço no sentido da política de universalização da 

educação básica no governo Lula (2003-2010), ao contrário do governo FHC (1995-2002) que 

primou por uma política de focalização no ensino fundamental. De maneira gradual, após ser 

implementado, o Fundeb alcançou “[...] a sua plenitude em 2009, quando o Fundo começou a 

funcionar com todo o universo de alunos da educação básica pública presencial e os 

percentuais de receitas que o compõem passaram a alcançar o patamar de 20% de 

contribuição.” (ARAÚJO, 2017, p. 60). A Lei nº 11.494/2007 também passou a incluir todos 

os profissionais da educação, aprofundando, desse modo, a discussão sobre a valorização 

desses profissionais. 

Entretanto, ao observarmos o art. 22 da referida Lei, que determina que “Pelo menos 

60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao 

pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo 

exercício na rede pública.” (BRASIL, 2007a), encontramos uma contradição, visto que ao 

invés de contemplar todos os profissionais da educação, a Lei prima somente pelos 

profissionais do magistério.  

No sentido da valorização dos profissionais da educação básica, ainda destacamos o 

art. 40, assim como seu Parágrafo único: 

 

Art. 40. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão implantar 
Planos de Carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de 
modo a assegurar: 
I - a remuneração condigna dos profissionais  na educação básica da rede 
pública; 
II - integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola; 
III - a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. 
Parágrafo único. Os Planos de Carreira deverão contemplar capacitação 
profissional especialmente voltada à formação continuada com vistas na 
melhoria da qualidade do ensino. (BRASIL, 2007a). 

 

Conforme o art. 40, os planos de carreira e remuneração devem passar a incluir todos 

os profissionais da educação básica da rede pública (BRASIL, 2007a). Quanto à formação 
                                                                                                                                                                                     

do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD); 20% do Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA); e 20% do Imposto Territorial Rural (ITR). Além destes, o governo federal fará o 
aporte, quando necessário, de recursos adicionais, sendo esses valores limitados a R$ 2 bilhões, em 2007, R$ 3 
bilhões, em 2008, R$ 5 bilhões, em 2009, e, de 2010 a 2020 (ano previsto para o fim do Fundeb), um total de, no 
mínimo, 10% do total de recursos colocados no Fundo pelos Estados e Municípios.” (AMARAL, 2012 apud 
ARAÚJO, 2017, p. 60). 
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docente, o Parágrafo único deste artigo deixa subentendido que, em caso de necessidade, o 

recurso pode ser remanejado para a formação inicial, o que certamente é um estímulo à 

expansão por contribuir com as licenciaturas (BRASIL, 2007a). 

Segundo os dados do Inep, em 2014, último ano do período analisado neste trabalho 

(2003-2014), o número de professores da educação básica era 2.184.267. Desse total, 5.765 

possuíam apenas o ensino fundamental completo; 514.284, o ensino médio; 96.692, ensino 

superior; e 1.567.526 tinham licenciatura. No caso, no ano 2014, 616.741 era o número de 

professores que ainda trabalhavam sem serem licenciados, representando um percentual de 

28,2% (INEP, 2015a). 

Apesar da política de fundos (Fundef e Fundeb), associada às políticas nacionais e 

outras ações governamentais, ter dado visibilidade às discussões sobre a valorização docente, 

e ter contribuído, por exemplo, para a expansão da formação docente inicial em cursos de 

licenciatura, os dados deixam clara a necessidade de ampliação dos investimentos para 

garanti-la, considerando-se sua importância para os resultados educacionais. Em outras 

palavras, embora o financiamento tenha avançado significativamente com a política de 

fundos, ainda não é suficiente para a garantia de uma educação básica pública de qualidade 

para todos. 

Por último, entre os principais atos normativos que contribuíram para a expansão da 

formação docente inicial em cursos de licenciatura presenciais no Brasil, destacamos a Lei nº 

10.172/2001, que aprovou o PNE. Fruto dos acordos internacionais firmados pelo governo 

brasileiro – a exemplo na Conferência Nacional de Educação para Todos, realizada em 

Jomtien, na Tailândia, em 1990, na Cúpula Mundial de Educação, em Dacar/Senegal, em 

2000, e na Reunião de Ministros da Educação da América Latina e do Caribe, em 

Cochabamba, em 2001, em favor da Educação para Todos – bem como das reivindicações 

internas do País, o PNE constituiu-se em um plano de Estado, com a duração de dez anos 

(2001-2010), que envolveu os três Poderes: o Executivo, responsável pela apresentação da 

proposta; o Legislativo, responsável pela aprovação e acompanhamento da execução do 

Plano; e o Judiciário, responsável pelo julgamento das questões inerentes ao direito à 

educação. 

Para o cumprimento desses acordos assumidos no âmbito internacional, e em resposta 

às reivindicações e demandas internas do País, os governos brasileiros fazem ressurgir, nas 

suas leis internas, a ideia de um plano nacional de longo prazo para conferir estabilidade às 

iniciativas governamentais para o campo educacional. Na CF, fica determinado no art. 214:  
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Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus 
diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzem à:  
I - erradicação do analfabetismo;  
II - universalização do atendimento escolar;  
III - melhoria da qualidade do ensino;  
IV - formação para o trabalho;  
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. (BRASIL, 
1988). 

 

Posteriormente, através do inciso I do art. 9º, a LDB determina que cabe à União, em 

colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, a elaboração do Plano 

Nacional de Educação e a prestação da assistência técnica e financeira (BRASIL, 1996a). Por 

meio do parágrafo 1º do art. 87, a referida Lei ainda determina que a União encaminhe ao 

Congresso Nacional, respeitando o prazo de um ano, a ser contado a partir da publicação desta 

Lei, “[...] o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, 

em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos.” (BRASIL, 1996a). 

Diante das exigências legais e reivindicações internas, em 2001, o PNE foi aprovado 

ainda no governo FHC (1995-2002). O PNE, assim como a LDB, trata-se de um documento 

legal coerente com o projeto educacional recomendado por organismos internacionais para a 

região latino-americana e caribenha, que, alinhado à doutrina neoliberal, recomenda reformas 

no sentido da direção financeira para o alcance da qualidade48. O processo de elaboração e 

aprovação do PNE também foi marcado por correlações de força. De um lado, estavam as 

propostas do FNDEP, que, grosso modo, defendiam a universalização da educação pública e o 

adequado financiamento para uma educação de qualidade; do outro, as propostas do governo 

federal que primavam pela racionalidade financeira, em atendimento às diretrizes 

internacionais, especialmente da Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em 

Jomtien, em 1990. Como já era de se esperar, as propostas do governo federal que 

desconsideram a participação da sociedade civil são aprovadas, particularmente, dos 

profissionais da educação, o que gerou um descontentamento entre diferentes segmentos 

sociais, entre estes, a comunidade sindical e científica envolvida com a construção desta 

proposta. 

Enquanto instrumento norteador das políticas educacionais – ao passo que também é 

expressão destas políticas e orienta as ações no campo educativo –, em seu período de 

vigência, o PNE apresenta, ao longo do seu documento, um diagnóstico da realidade, assim 

                                                           
48 Nesse caso, é perceptível que essa qualidade está vinculada à eficiência dos gastos públicos com a educação e 
não ao desenvolvimento integral do humano e à igualdade de oportunidades para todos.  
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como diretrizes, objetivos e metas a serem alcançadas, afirmando ser a sua intenção atender às 

etapas e modalidades de ensino e contribuir com o magistério da educação básica, no sentido 

da formação dos professores e valorização do magistério, do financiamento e da gestão 

(BRASIL, 2001c).  

No tocante à educação superior, o PNE traz objetivos e metas que certamente 

contribuíram para a expansão da formação docente inicial em cursos de licenciatura 

presenciais no Brasil no período de 2003 a 2014. Entre esses, alguns dos principais são:  

 

1. Prover, até o final da década, a oferta de educação superior para, pelo 
menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos. 
3. Estabelecer uma política de expansão que diminua as desigualdades de 
oferta existentes entre as diferentes regiões do País. 
10. Diversificar o sistema superior de ensino, favorecendo e valorizando 
estabelecimentos não-universitários que ofereçam ensino de qualidade e que 
atendam clientelas com demandas específicas de formação: tecnológica, 
profissional liberal, em novas profissões, para exercício do magistério ou de 
formação geral. 
13. Diversificar a oferta de ensino, incentivando a criação de cursos noturnos 
com propostas inovadoras, de cursos sequenciais e de cursos modulares, com 
a certificação, permitindo maior flexibilidade na formação e ampliação da 
oferta de ensino. (BRASIL, 2001c). 

 

Os objetivos e metas acima elencados estão voltados para a expansão da educação 

superior no Brasil, a qual abrange os cursos de graduação como um todo, inclusive as 

licenciaturas. Ao analisarmos esse trecho do PNE, percebemos que, para expandir a educação 

superior brasileira, diferentes estratégias foram e continuam sendo adotadas pelos governos 

federais, nesse caso, especificamente pelo governo FHC (1995-2002). Para Barbalho (2011a, 

p. 12), “As estratégias utilizadas para essa expansão têm variado e procuram sempre atender 

às orientações provenientes dos organismos internacionais”.  

Uma das estratégias evidenciadas nesses objetivos e metas trata-se da diversificação 

do sistema de ensino superior, a qual tem sido alvo de críticas por autores como Barbalho 

(2011a; 2011b), Barbalho e Castro (2012) e Cabral Neto e Castro (2011), pelo 

comprometimento que pode trazer para o processo formativo, particularmente o processo 

formativo do professor.  

Para Barbalho (2011a, p. 12), a valorização de IES sem o instituto de universidade 

pelos aparatos legais, tal como expressa na LDB e ratificada no PNE, somente “[...] confirma 

a tendência orientada para o reconhecimento de um novo modelo institucional que afiança um 

novo cenário no âmbito da educação superior, de modo a ajustar-se ao quadro das recentes 
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transformações societárias”. Diante do incentivo legal à diversificação institucional, a autora 

acrescenta que é preciso ter claro 

 

[...] que o processo de diversificação das instituições tem permitido 
importantes alterações de identidade acadêmica das IES, as quais vêm 
desvirtuando as características da instituição universitária, rompendo, 
principalmente, com a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. 
(BARBALHO, 2011a, p. 12). 

 

Logo, a obrigatoriedade com as atividades de ensino, pesquisa e extensão vai ficando 

cada vez mais a cargo das universidades; intensifica-se, assim, a abertura para que a formação 

docente ocorra fora dessas organizações que são referência nesse tipo de atividade.  

O último objetivo e meta referente à educação superior destacado nesta análise trata do 

incentivo à criação de cursos noturnos e sequenciais para a expansão desse nível de ensino. 

Embora o PNE não explicite uma concepção acerca do que sejam cursos noturnos e 

sequenciais, sabemos que tais cursos são de curta duração e oferecem uma formação técnica 

aos alunos. Apesar dessa formação ser considerada de nível superior – atendendo a uma 

clientela que não teve condições de ingressar nos cursos regulares de graduação, dada a sua 

condição socioeconômica ou outros fatores –, é preciso lembrar que esses cursos prestam 

atendimento aos requisitos do mercado (BARBALHO, 2011b). Este tipo de formação, que 

prima por um currículo mínimo para atender a uma demanda social e, sobretudo, 

mercadológica, demonstra seu descomprometimento com a formação integral do aluno. É 

nesse sentido que julgamos duvidosa a capacidade de tais instituições formarem professores. 

Quanto à formação dos professores e valorização do magistério, destacamos os 

seguintes objetivos e metas: 

 

5. Identificar e mapear, a partir do primeiro ano deste plano, os professores 
em exercício em todo o território nacional, que não possuem, no mínimo, a 
habilitação de nível médio para o magistério, de modo a elaborar-se, em dois 
anos, o diagnóstico da demanda de habilitação de professores leigos e 
organizar-se, em todos os sistemas de ensino, programas de formação de 
professores, possibilitando-lhes a formação exigida pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, em seu art. 87. 
7. A partir da entrada em vigor deste PNE, somente admitir professores e 
demais profissionais de educação que possuam as qualificações mínimas 
exigidas no art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
8. Estabelecer, dentro de um ano, diretrizes e parâmetros curriculares para os 
cursos superiores de formação de professores e de profissionais da educação 
para os diferentes níveis e modalidades de ensino. 
9. Definir diretrizes e estabelecer padrões nacionais para orientar o processo 
de credenciamento das instituições formadoras, bem como a certificação, o 



85 

 

desenvolvimento das competências profissionais e a avaliação da formação 
inicial e continuada dos professores. 
12. Ampliar, a partir da colaboração da União, dos Estados e dos 
Municípios, os programas de formação em serviço que assegurem a todos os 
professores a possibilidade de adquirir a qualificação mínima exigida pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, observando as diretrizes e 
os parâmetros curriculares. 
14. Generalizar, nas instituições de ensino superior públicas, cursos 
regulares noturnos e cursos modulares de licenciatura plena que facilitem o 
acesso dos docentes em exercício à formação nesse nível de ensino.  
15. Incentivar as universidades e demais instituições formadoras a oferecer 
no interior dos Estados, cursos de formação de professores, no mesmo 
padrão dos cursos oferecidos na sede, de modo a atender à demanda local e 
regional por profissionais do magistério graduados em nível superior.  
18. Garantir, por meio de um programa conjunto da União, dos Estados e 
Municípios, que, no prazo de dez anos, 70% dos professores de educação 
infantil e de ensino fundamental (em todas as modalidades) possuam 
formação específica de nível superior, de licenciatura plena em instituições 
qualificadas. 
19. Garantir que, no prazo de dez anos, todos os professores de ensino médio 
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 
licenciatura plena nas áreas de conhecimento em que atuam. (BRASIL, 
2001c). 

 

Os objetivos e metas apresentados acima se voltam especificamente para a formação 

do professor, contribuindo de diferentes formas para a sua expansão em cursos de 

licenciatura. Uma das primeiras preocupações do PNE foi com o mapeamento dos professores 

que exerciam sua função sem a habilitação mínima exigida pela LDB para lhes proporcionar a 

formação adequada. Em seguida, ao determinar o cumprimento da qualificação mínima 

exigida pela LDB49, o PNE colabora para o aumento do número de professores com 

licenciatura no Brasil. Nesse contexto, os meios são facilitados de modo a oportunizar 

formação ao quadro do magistério.  

Entretanto, ao invés de defender uma base comum nacional para todos os cursos de 

formação de professor, como propõe a Anfope (2000), o PNE expõe que faz parte dos seus 

objetivos e metas estabelecer diretrizes curriculares para os cursos de formação para os 

diferentes níveis e modalidades de ensino. Logo, com a diferenciação dos níveis de exigência 

para a instituição dos currículos pelas IES, dá-se a propagação de cursos de licenciatura de 

qualidade questionável.  

                                                           
49 Qualificação mínima exigida pela LDB para atuação na educação básica: a. docência na educação infantil e 
nos cinco primeiros anos do ensino fundamental: formação em nível médio (magistério); b. docência nos quatro 
anos finais do ensino fundamental e no ensino médio: formação em nível superior (licenciatura em área 
correspondente à da atuação; c. atividades de administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação 
educacional: formação em nível superior (pedagogia) ou em nível de pós-graduação (BRASIL, 1996a). 
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O Plano também prevê a definição de diretrizes para o desenvolvimento das 

competências profissionais docentes. Devido à manutenção dos cursos que primam pelas 

competências ser menos onerosa, diversas IES, principalmente as que têm sua visão mais 

voltada ao capital, adotam esse modelo de formação e propagam cursos de natureza duvidosa. 

Quanto à ampliação dos programas de formação, a partir da colaboração dos entes 

federados, para assegurar aos professores a aquisição da qualificação mínima exigida pela 

LDB, preconizada pelo PNE, compreendemos que o País precisa de uma política de formação 

em longo prazo, e não de programas de caráter emergencial, pois, dessa forma, as IES tendem 

a expandir a oferta de formação, porém, de forma deficiente. 

Assim como o PNE traz a criação de cursos noturnos para a expansão da educação 

superior, traz também, entre seus objetivos e metas voltados para a formação docente, a 

finalidade de instituir nas IES públicas cursos regulares noturnos e cursos modulares de 

licenciatura plena de modo a facilitar o acesso dos professores em exercício à formação nesse 

nível de ensino. Mais uma vez ratificamos que esses cursos, como já mencionado, oferecem 

uma formação mínima e inconsistente. 

Para atender à demanda local e regional, o PNE incentiva também a interiorização da 

formação de professores pelos estados. Contudo, embora a Lei afirme que os cursos manterão 

o padrão da sede, o fato é que tais cursos têm ocorrido com adequações no currículo, 

conforme a realidade de tempo e aprendizado do público alvo. 

Apesar da LDB não exigir o curso de licenciatura para os professores que trabalham 

com a educação infantil e os cinco primeiros anos do ensino fundamental, o PNE aborda, em 

seus objetivos e metas, a questão de garantir, em colaboração com os entes federados, um 

programa para que, num prazo máximo de dez anos, 70% desses professores tenham a 

formação em cursos de licenciatura, o que julgamos bastante importante.  

Por último, entre os objetivos voltados para a formação dos professores e valorização 

do magistério, destacamos o que se refere à garantia de todos os professores do ensino médio 

terem, no prazo de dez anos, formação específica para sua área de atuação em nível superior. 

Ao analisarmos tais objetivos e metas, compreendemos que cada um deles, de algum 

modo, certamente contribuiu para que houvesse uma expansão da formação docente em 

licenciaturas no período de 2003 a 2014. Contudo, não devemos esquecer que a expansão da 

formação docente em nível superior se insere num contexto mais amplo, o da expansão da 

educação superior, que, na atualidade, “[...] é politicamente orientada e delineada obedecendo 

a um nexo imposto pelos pactos multinacionais e por entidades internacionais que operam no 
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sentido da regulação, especificamente, nos países economicamente emergentes.” 

(BARBALHO, 2011b, p. 93).  

Portanto, embora a formação do professor assuma centralidade na pauta da agenda 

governamental das políticas públicas, e os governos, pautados no discurso de elevar a 

qualidade do ensino básico do País a partir da qualificação docente, tenham empregado 

esforços neste sentido, nesse caso, referimo-nos sobretudo à promulgação da LDB (FHC), à 

criação do Fundef (FHC) e do Fundeb (Lula), e à instituição do PNE (FHC), o fato é que, em 

2014, último ano do recorte temporal escolhido para a análise deste objeto de pesquisa, ainda 

subsiste um número de professores que atuam sem a devida qualificação. Segundo dados do 

Inep referentes ao ano 2014, dos professores que atuavam, por exemplo, no ensino 

fundamental, 0,2% tinham ensino fundamental; 3,8%, o ensino médio; 11,1% eram formados 

em magistério; 5,7% possuíam formação em nível superior; e apenas 79,2% possuíam 

licenciatura (INEP, 2015a). Soma-se a isso a questão dos professores que estão certificados 

em cursos de naturezas um tanto duvidosas, isto é, cursos que suscitam dúvidas com relação 

ao oferecimento de uma formação consistente, capaz de proporcionar a necessária articulação 

entre teoria e prática.  

 

3.2 OUTRAS AÇÕES LEGAIS QUE CONFIGURAM A POLÍTICA DE FORMAÇÃO 

DOCENTE INICIAL 

 

No Brasil, diferentes ações legais configuram a política de formação docente inicial. 

Uma medida legal tomada pelo governo FHC (1995-2002) no sentido da expansão do ensino 

superior que também contribuiu para expandir a formação docente inicial em cursos de 

licenciatura presenciais foi a sanção da Lei nº 10.260, de julho de 2001, que dispôs sobre o 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) (BRASIL, 2001d). De 

acordo com o art. 1º da referida Lei:  

 

Art. 1º Fica instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior (FIES), de natureza contábil, destinado à 
concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em 
cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva, de acordo com 
regulamentação própria, nos processos conduzidos pelo Ministério da 
Educação (MEC). (BRASIL, 2001d). 
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Por meio do Fies50, ainda vigente, os governos brasileiros têm incentivado 

substancialmente a expansão do ensino superior pela via da iniciativa privada. Posteriormente, 

a Lei nº 10.260/2001 sofre uma alteração pela Lei nº 12.202, de janeiro de 2010. Vejamos o 

artigo que esta Lei nº 10.260/2001 passa a integrar:  

 

Art. 6º-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 
1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os 
juros devidos no período e independentemente da data de contratação do 
financiamento, dos estudantes que exercerem as seguintes 
profissões: (Incluído pela Lei nº 12.202, de 2010). 
I - professor em efetivo exercício na rede pública de educação básica com 
jornada de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, graduado em licenciatura; 
e (Incluído pela Lei nº 12.202, de 2010). 
II - médico integrante de equipe de saúde da família oficialmente cadastrada, 
com atuação em áreas e regiões com carência e dificuldade de retenção desse 
profissional, definidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde, na forma 
do regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.202, de 2010). 
§ 1º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.202, de 2010). 
§ 2º O estudante que já estiver em efetivo exercício na rede pública de 
educação básica com jornada de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, por 
ocasião da matrícula no curso de licenciatura, terá direito ao abatimento de 
que trata o caput desde o início do curso. (Incluído pela Lei nº 12.202, de 
2010). 
§ 3º O estudante graduado em Medicina que optar por ingressar em 
programa credenciado Medicina pela Comissão Nacional de Residência 
Médica, de que trata a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e em 
especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de Estado da Saúde 
terá o período de carência estendido por todo o período de duração da 
residência médica. (BRASIL, 2001d; 2010b). 

 

A partir da inclusão deste art. 6º-B, a Lei nº 10.260/2001 passa a favorecer, em 

particular, os profissionais do magistério público, contribuindo, assim, para seu processo 

formativo em cursos de licenciatura presenciais. No entanto, apesar do Fies ter-se tornado um 

elemento indutor da democratização da educação superior, é preciso ter ciência de que esses 

incentivos governamentais ao setor privado têm “[...] contribuído para a obtenção de lucro e a 

oferta de uma educação superior que dissocia o ensino de graduação da pesquisa e da 

extensão.” (CHAVES; AMARAL, 2016, p. 49). 

Ao dar continuidade à política de expansão do ensino superior, o presidente Lula 

(2003-2010) institui, ao longo do seu mandato, uma série de decretos. Porém, antes de 

adentrarmos na discussão sobre alguns destes decretos, julgamos importante esclarecer que 
                                                           
50 O Fies é um programa do MEC que concede financiamento a “[...] estudantes pré-selecionados no processo 
seletivo do FIES em cursos presenciais de graduação não gratuitos com avaliação positiva no Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (SINAES), oferecidos por instituições de ensino superior participantes do 
Programa, e que atendam as demais exigências estabelecidas nas normas do FIES para essa finalidade.” (FIES, 
2017). 
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apesar do governo Lula (2003-2010) ter adotado parte da política privatista de expansão do 

governo FHC (1995-2002), a qual segue a regulação proposta pela LDB, não o consideramos 

um governo neoliberal, e sim, neodesenvolvimentista51, pois, enquanto suas políticas 

privatistas possibilitaram a ampliação da participação dos estudantes de baixa renda no ensino 

superior, as gestadas no governo FHC mais contribuíram para a manutenção do elitismo do 

sistema52.  

Um dos decretos instituídos no período do governo Lula (2003-2010) que contribuiu 

para a expansão do ensino superior e, consequentemente, para a expansão da formação 

docente inicial em cursos de licenciatura presenciais, foi o Decreto nº 5.225, de outubro de 

2004, que elevou os Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet) à categoria de IES 

(BRASIL, 2004a). Logo, as IES passam a seguir a seguinte organização: a. Universidades; b. 

Centros Federais de Educação Tecnológica e Centros Universitários; c. Faculdades 

Integradas, Faculdades de Tecnologia, Faculdades, Institutos e Escolas Superiores53 

(BRASIL, 2004a). De acordo com seu art. 2º: 

 

Art. 2º  O Decreto nº 3.860, de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte 
dispositivo: 
"Art. 11-A.  Os Centros Federais de Educação Tecnológica são instituições 
de ensino superior pluricurriculares, especializados na oferta de educação 
tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino, caracterizando-se 
pela atuação prioritária na área tecnológica. 
§ 1º  Fica estendida aos Centros Federais de Educação Tecnológica 
autonomia para criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas 
de educação superior voltados à área tecnológica, assim como remanejar ou 
ampliar vagas nos cursos existentes nessa área. 
§ 2º  Os Centros Federais de Educação Tecnológica poderão usufruir de 
outras atribuições da autonomia universitária, além da que se refere o § 1º, 
devidamente definidas no ato de seu credenciamento, nos termos do § 2º do 
art. 54 da Lei nº 9.394, de 1996. 
§ 3º  A autonomia de que trata o § 2º deverá observar os limites definidos no 
plano de desenvolvimento institucional, aprovado quando do seu 
credenciamento e recredenciamento. 
§ 4º  Os Centros Federais de Educação Tecnológica, mediante prévia 
autorização do Poder Executivo, poderão criar cursos superiores em 
municípios diversos do de sua sede, indicada nos atos legais de seu 
credenciamento, desde que situados na mesma unidade da federação. 

                                                           
51 A matriz neodesenvolvimentista “[...] estava delineada no Programa de Governo anunciado pela candidatura 
de Lula e orientou a maior parte dos discursos proclamados em torno das políticas implementadas entre 2003 e 
2010. Nesse contexto, assumiram destaque o planejamento governamental em geral e o planejamento 
educacional em particular pela relevância das ações de planificação desencadeadas nesse período sob a égide de 
um novo modelo de desenvolvimento prognosticado pelo Governo Lula.” (FREITAS; SILVA, 2016, p. 70).   
52 Para identificar a veracidade dessa informação, consultar: IBGE (2003; 2012). 
53 Posteriormente, com a aprovação da Lei nº 11.892, de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica no País (RFEPCT) e criou os Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IF), a maioria dos Cefet transformou-se em IF (BRASIL, 2008). 
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§ 5º  O credenciamento de Centros Federais de Educação Tecnológica 
ocorrerá somente a partir da transformação de Escolas Técnicas ou 
Agrotécnicas Federais em funcionamento regular, com qualidade 
comprovada, conforme critérios específicos a serem fixados pelo Ministério 
da Educação." (NR) (BRASIL, 2004a). 

 

Com a intenção de expandir o sistema de ensino superior, o governo autoriza os Cefet 

a ofertarem cursos superiores, inclusive a ministrarem licenciaturas, e confere-lhes autonomia. 

Como é de conhecimento, a iniciativa do governo de criar licenciaturas nestes espaços 

também decorre da escassez de professores licenciados para a atuação na educação básica e 

profissional. No entanto, à luz dos estudos de Gatti e Barretto (2009), ficamos a questionar 

sobre a capacidade dos Cefet de acrescentar elementos relevantes à formação de professores, 

haja vista que são instituições especializadas na oferta de educação tecnológica.  

Já o Decreto nº 5.245, de outubro de 2004, regulamentou a Medida Provisória nº 213, 

de setembro de 2004, que instituiu o Programa Universidade para Todos (Prouni) (BRASIL, 

2004b), o qual, posteriormente, tornou-se oficial por meio da Lei nº 11.096, de janeiro de 

2005 (BRASIL, 2005a), que foi regulamentada pelo Decreto nº 5.493, de julho de 2005 

(BRASIL, 2005b). 

De acordo com o art. 1º e o art. 2º da Lei nº 11.096/2005: 

 

Art. 1º Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, o Programa 
Universidade para Todos - PROUNI, destinado à concessão de bolsas de 
estudo integrais e bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) ou 
de 25% (vinte e cinco por cento) para estudantes de cursos de graduação e 
sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino 
superior, com ou sem fins lucrativos.  
Art. 2º A bolsa será destinada: 
I - a estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede 
pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; 
II - a estudante portador de deficiência, nos termos da lei; 
III - a professor da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, 
normal superior e pedagogia, destinados à formação do magistério da 
educação básica, independentemente da renda a que se referem os §§ 1º e 
2º do art. 1º desta Lei. (BRASIL, 2005a). 

 

Segundo informações do sítio oficial do Prouni, enquanto o número total de bolsas 

para o ano 2005 – ano em que se tornou oficial – chegou a 112.275; em 2010 – ano 

correspondente ao término do governo Lula (2003-2010) – esse número aumentou para 

240.441 (PROUNI, 2005; 2010).  

Além da concessão de bolsas, por meio do seu parágrafo 3º do art. 7º, a Lei nº 

11.096/2005 concede às IES que não gozam de autonomia, e que aderiram ao Programa, 
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autorização para ampliar “[...] o número de vagas em seus cursos, no limite da proporção de 

bolsas integrais oferecidas por curso e turno, na forma do regulamento.” (BRASIL, 2005a). 

Por meio do art. 8º, a Lei ainda isenta de impostos e contribuições as instituições que 

aderirem ao Prouni, a saber: a. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas; b. Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido; c. Contribuição Social para Financiamento da Seguridade 

Social; d. Contribuição para o Programa de Integração Social (BRASIL, 2005a)54.  

Por meio do Prouni, muito se caminhou em direção ao alcance da meta 1 do PNE, 

destinada à educação superior, que intencionava o provimento da oferta de educação superior 

para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos, até o final da década (BRASIL, 

2001c). O Programa vem favorecendo, de modo particular, o acesso de alunos oriundos de 

camadas sociais menos favorecidas a esse nível de ensino. Por outro lado, no entanto, não se 

deve esquecer o fato deste Programa ter-se constituído num estímulo à expansão do setor 

privado de ensino superior, mediante a concessão de bolsas de estudo para estudantes de 

cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas, assim 

como a concessão de incentivos fiscais às instituições que a ele aderirem.  

No entendimento de Barros (2015), apesar do discurso de justiça social do Prouni, por 

prever, por exemplo, a reserva de vagas para estudantes carentes, pretos, pardos e indígenas, e 

possibilitar a participação de portadores de deficiência e de professores da rede pública 

(BRASIL, 2005a), o Programa intensificou “[...] o processo de estatização das vagas nas 

instituições privadas por meio da transferência de recursos públicos. Nesse sentido, tal medida 

foi bastante criticada por promover uma democratização ‘às avessas’.” (BARROS, 2015, p. 

371, grifo da autora). 

Segundo Barros (2015), ao invés da transferência de recursos públicos às IES 

privadas, o governo deveria aplicá-los nas IES públicas, de modo a ampliar seu quadro de 

oferta de vagas. Os egressos do ensino médio, oriundos das camadas de baixa renda e/ou dos 

grupos étnicos historicamente desfavorecidos, necessitam de vagas públicas e gratuitas 

(BARROS, 2015). Somada a este fato está a questão dos que ainda necessitam de assistência 

estudantil – alimentação, transporte, moradia, saúde, inclusão digital, entre outras assistências 

que têm sido prestadas pelas instituições federais de ensino superior – para a permanência em 

cursos superiores e posterior conclusão.  

                                                           
54 Para a compreensão das contradições desta isenção fiscal, ler: Lima (2015). 
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Sobre esta questão do incentivo à expansão do setor privado de ensino superior, 

importa-nos lembrar também que, “[...] em alguns casos, o acesso ao nível superior pela via 

privada compromete a formação do estudante.” (BARROS, 2015, p. 371).  

 

De acordo com cruzamento feito pela reportagem da Agência Estado (UOL, 
2009) com dados do Índice Geral de Cursos (IGC) – anunciado pela primeira 
vez em setembro de 2008 e que permitem comparar o desempenho das IES – 
22,9% das que ofereceram vagas no ProUni apresentaram desempenho 1 e 2, 
o que pode ser traduzido como cursos com baixa ou baixíssima qualidade. 
Isso quer dizer que das 991 instituições integrantes do programa em 2008, 
227 tiveram desempenhos insatisfatórios. (BARROS, 2015, p. 371). 

 

É nesse sentido que preocupamo-nos ainda mais com o fato deste Programa vir 

contribuindo para que o processo de formação docente se dê cada vez mais por meio da 

iniciativa privada.  

O Decreto nº 4.914, de dezembro de 2003, que dispôs sobre os centros universitários 

de que trata o art. 11 do Decreto nº 3.860/2001 também merece destaque (BRASIL, 2003). 

Através desse Decreto nº 4.914/2003, foi concedida autonomia a esse modelo de IES 

(BRASIL, 2003), o que, certamente, favoreceu a expansão do ensino superior, o qual inclui os 

cursos de licenciatura, por meio do setor educacional privado, principalmente55.  

Outro instrumento legal que favoreceu a expansão do ensino superior e, 

consequentemente, das licenciaturas foi o Decreto nº 5.773, de maio de 2006, que dispôs 

sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de IES e cursos superiores 

de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino (BRASIL, 2006a). Entre as 

contribuições do Decreto nº 5.773/2006 ao processo expansivo do ensino superior, 

destacamos o fato dele ter assegurado à iniciativa privada a liberdade para atuar na educação 

superior, conforme a redação do seu art. 9º (BRASIL, 2006a). 

Nesse contexto, foi aprovada a Lei nº 11.892, de dezembro de 2008, que instituiu a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) e criou os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) (BRASIL, 2008). De acordo com 

o art. 1º da Lei nº 11.892/2008, compõem a RFEPCT:  

 

I - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos 
Federais; 
II - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR; 

                                                           
55 De acordo com o Inep, a maior parte dos centros universitários se concentra na esfera privada. A título de 
exemplificação, podemos citar os dados referentes ao ano de 2014: dos 147 centros existentes nesse ano, apenas 
11 eram públicos (INEP, 2015b). 
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III - Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - 
CEFET-RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG; 
IV - Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais. (BRASIL, 
2008). 

 

Ao passo que determina as instituições que compõem a RFEPCT, no Parágrafo único 

do art. 1º, a Lei nº 11.892/2008 ressalta que “As instituições mencionadas nos incisos I, II e 

III do caput deste artigo possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.” (BRASIL, 2008). 

No afã de deixar clara a definição dos IF, fica estabelecido no seu art. 2º:  

 

Art. 2º  Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 
profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de 
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, 
com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as 
suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei.  
§ 1º Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, 
avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os 
Institutos Federais são equiparados às universidades federais. 
§ 2º No âmbito de sua atuação, os Institutos Federais exercerão o papel de 
instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. 
§ 3º Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos 
limites de sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas 
dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho 
Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos a distância, a legislação 
específica. (BRASIL, 2008). 

 

Apesar dos IF serem especializados na oferta de educação profissional e tecnológica, 

de acordo com o art. 7º da referida Lei, faz parte dos objetivos dessas instituições: 

 

VI - ministrar em nível de educação superior: 
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 
pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, 
sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional; 
(BRASIL, 2008). 

 

A Lei ainda determina, por meio do seu art. 8º, que os IF deverão garantir o mínimo de 

20% de suas vagas para a oferta de cursos de licenciatura, contribuindo, assim, para a sua 

expansão (BRASIL, 2008). Importa destacarmos que a expansão dos IF ocorre em função de 

uma conjuntura de renovação da teoria do capital humano no século XXI. 

No sentido da expansão do ensino superior brasileiro, ainda destacamos o Decreto nº 

6.096, de abril de 2007, que instituiu o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni) (BRASIL, 2007c). O Decreto nº 6.096/2007 
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lançou as bases para a reestruturação das universidades federais, reforçando a intenção de 

ampliar o acesso e a permanência dos alunos nos cursos de graduação por meio do melhor 

aproveitamento dos recursos humanos existentes e da estrutura física (BRASIL, 2007c).  

Entretanto, apesar do Reuni ter possibilitado a expansão das universidades federais 

brasileiras, dado o aumento significativo da relação professor-aluno nessas instituições, por 

exemplo, decorrente da redução de recursos orçamentários para as universidades públicas, 

qualitativamente, não podemos dizer que seu impacto foi positivo56. O fato simplesmente 

revela que tal expansão se deu pela via da racionalização dos recursos humanos existentes e 

da estrutura física, contribuindo para o sucateamento do ensino superior público no Brasil. 

No que diz respeito aos decretos que contribuíram mais diretamente para a expansão 

da formação docente inicial em cursos de licenciatura presenciais, embora saibamos que seus 

objetivos também incluíam outros focos, destacamos: a. o Decreto nº 6.755, de janeiro de 

2009, que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica e disciplinou a atuação da Capes no fomento a programas de formação 

inicial e continuada (BRASIL, 2009b); b. o Decreto nº 7.219, de junho de 2010, que dispôs 

sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) (BRASIL, 2010a). 

Segundo o art. 3º do Decreto nº 6.755/2009, a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica tinha como alguns de seus objetivos: 

 

I - promover a melhoria da qualidade da educação básica pública; 
II - apoiar a oferta e a expansão de cursos de formação inicial e continuada a 
profissionais do magistério pelas instituições públicas de educação superior; 
III - promover a equalização nacional das oportunidades de formação inicial 
e continuada dos profissionais do magistério em instituições públicas de 
educação superior; 
IV - identificar e suprir a necessidade das redes e sistemas públicos de 
ensino por formação inicial e continuada de profissionais do magistério; 
V - promover a valorização do docente, mediante ações de formação inicial e 
continuada que estimulem o ingresso, a permanência e a progressão na 
carreira; 
VI - ampliar o número de docentes atuantes na educação básica pública que 
tenham sido licenciados em instituições públicas de ensino superior, 
preferencialmente na modalidade presencial [...]. (BRASIL, 2009b). 

 

O Decreto nº 6.755/2009 ainda ressalta no inciso III do seu art. 11 que a Capes 

fomentaria, por exemplo, a oferta emergencial de licenciaturas e cursos/programas especiais 

aos docentes em exercício há pelo menos três anos na rede pública de ensino que sejam 

                                                           
56 Sobre dados relativos à expansão das universidades federais brasileiras decorrida do Reuni, favor consultar: 
Reuni (2010). 
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graduados, mas não possuam licenciatura; aos licenciados em área diferente de sua atuação; e 

aos portadores de diploma de magistério (BRASIL, 2009b).  

A criação do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) 

veio justamente para atender o disposto no inciso III do art. 11 do Decreto nº 6.755/2009. 

Enquanto programa emergencial, o Parfor oferece cursos públicos de licenciatura aos 

professores que atendem aos requisitos desse Decreto para que esses se adequem às 

exigências da LDB.  

O Parfor, entendido como uma política pública de incentivo ao magistério, tem 

fomentado fortemente a expansão da formação docente em nível superior desde sua 

implementação em 2009, uma vez que incentiva a inserção de professores nos cursos de 

licenciatura. 

De acordo com o art. 1º do Decreto nº 7.219/2010, o Pibid foi criado com a finalidade 

de “[...] fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de 

docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade da educação básica pública 

brasileira.” (BRASIL, 2010a). 

 

Art. 3º  São objetivos do PIBID: 
I - incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 
básica; 
II - contribuir para a valorização do magistério; 
III - elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 
básica; 
IV - inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem; 
V - incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 
professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 
VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos 
cursos de licenciatura. (BRASIL, 2010a). 

 
 

O art. 4º do Decreto nº 7.219/2010 ainda ressalta que, para o cumprimento desses 

objetivos acima mencionados, o Pibid contará com bolsas “[...] de iniciação à docência a 

alunos de cursos de licenciatura que exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas de 

educação básica, bem como aos professores responsáveis pela coordenação e supervisão 

destas atividades.” (BRASIL, 2010a). Logo, o Pibid é entendido como um programa 
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emergencial de permanência e valorização do magistério que incentiva e possibilita a inserção 

dos licenciandos nas escolas, desde os primeiros períodos de graduação, por meio de bolsas 

remuneradas. Através dele, os alunos aperfeiçoam seu processo formativo por meio da 

articulação entre teoria e prática, contribuem com a educação básica pública brasileira, e são 

motivados a prosseguir na carreira do magistério, o que, consequentemente, reduz a taxa da 

retenção e evasão nas licenciaturas. 

Ao longo do governo Dilma (2011-2014), governo marcado por certas rupturas e 

intensas continuidades do governo Lula (2003-2010), inclusive pela continuidade dos 

programas acima mencionados, também foram aprovadas leis que contribuíram para a 

expansão do ensino superior no País e para a expansão da formação docente nesse grau de 

ensino. Entre elas, destacamos: a. a Lei nº 12.416, de junho de 2011, que alterou a LDB para 

dispor sobre a oferta de educação superior para os indígenas (BRASIL, 2011); b. a Lei nº 

12.796/2013 – já citada anteriormente –, que alterou a LDB para incumbir a União, o Distrito 

Federal, os estados e os municípios de adotarem mecanismos que facilitem o acesso e a 

permanência em cursos de licenciatura para atuação na educação básica pública, assim como 

para incentivar a formação mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência 

(BRASIL, 2013). 

Com efeito, o cenário revelou que houve um esforço por parte dos governos no sentido 

da expansão do ensino superior, em particular, para ampliar os cursos de formação de 

professores no Brasil. Contudo, além de julgarmos insuficiente tal esforço, deixamos clara a 

nossa crítica ao rebaixamento das exigências para a criação e/ou manutenção de IES e cursos 

superiores de graduação, bem como ao fato dos governos terem optado, em certa medida e, 

embora de formas diferentes, pela continuidade da política expansionista de educação 

superior do período da ditadura militar (1964-1985), a qual se deu notadamente por meio do 

segmento privado. De acordo com Chaves e Amaral (2016), desde o período ditatorial: 

 

[...] vivencia-se, no Brasil, a adesão a uma política de expansão da educação 
superior que utiliza mais a via da privatização que a da subvenção pública, o 
que favorece os governos a atender à demanda pelo acesso a esse nível de 
ensino, sem a ampliação significativa de recursos do fundo público. 
(CHAVES; AMARAL, 2016, p. 54).  

 

Ainda segundo esses autores, tal “[...] processo teve continuidade em momentos 

posteriores à ditadura militar [...]” (CHAVES; AMARAL, 2016, p. 54). Considerando-se que 

no capítulo posterior trataremos de dados relativos à expansão da formação docente inicial em 

cursos de licenciatura presenciais no Brasil, observemos, como exemplo desse quadro 
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expansivo, os dados das sinopses estatísticas da educação superior – graduação – produzidas 

pelo Inep, referentes ao número de instituições no Brasil nos anos 2002, 2010 e 2014 (INEP, 

2015b), dispostos na tabela 1. 

 

Tabela 1: Número de instituições de educação superior no Brasil por organização acadêmica, segundo 
a categoria administrativa (2002, 2010, 2014) 

  

2002 2010 2014 

N % N % N % 

Total 1.637 100 2.378 100 2.368 100 

Público 195 11,9 278 11,7 298 12,6 

Privado 1.442 88,1 2.100 88,3 2.070 87,4 

Universidades       
Total 162 100 190 100 195 100 

Público 78 48,1 101 53,2 111 56,9 

Privado 84 51,9 89 46,8 84 43,1 

Centros Universitários       
Total 77 100 126 100 147 100 

Público 3 3,9 7 5,6 11 7,5 

Privado 74 96,1 119 94,4 136 92,5 

Faculdades       
Total 1.345 100 2.025 100 1.986 100 

Público 83 6,2 133 6,6 136 6,8 

Privado 1.262 93,8 1.892 93,4 1.850 93,2 

IF/Cefet       
Total 53 100 37 100 40 100 

Público 31 58,5 37 100 40 100 

Privado 22 41,5 0 0 0 0 

Fonte: MEC, Inep, Deed. 
Nota 1: Deed: Diretoria de Estatísticas Educacionais.  
Nota 2: O grupo faculdades engloba: faculdades integradas, faculdades, escolas e institutos superiores.  
 

Conforme a tabela 1, os dados apontam que, em 2002 – ano correspondente ao término 

do governo FHC (1995-2002) –, das 1.637 IES no Brasil, 1.442 (88,1%) eram privadas, 

enquanto que apenas 195 (11,9%) eram públicas (INEP, 2015b). No ano 2010 – ano 

correspondente ao término do governo Lula (2003-2010) –, o número total de instituições 

cresceu para 2.378, sendo 278 (11,7%) públicas e 2.100 (88,3%) privadas (INEP, 2015b). No 

ano 2014 – último ano do primeiro mandato do governo Dilma (2011-2014) –, o número total 

de instituições caiu para 2.368, sendo que as públicas aumentaram para 298 (12,6%), 

enquanto as privadas caíram para 2.070 (87,4%) (INEP, 2015b).  

No tocante às organizações acadêmicas, observamos que, quanto às universidades, em 

2002, existiam 162 dessas instituições, das quais 78 (48,1%) eram públicas e 84 (51,9%) 

privadas (INEP, 2015b). Em 2010, o número de universidades aumentou para 190, sendo 101 
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(53,2%) públicas e 89 (46,8%) privadas (INEP, 2015b). Já em 2014, havia 195 universidades, 

sendo que as públicas aumentaram para 111 (56,9%) e as privadas diminuíram para 84 

(43,1%) (INEP, 2015b). 

Quanto aos centros universitários, em 2002, havia 77, dos quais apenas três eram 

públicos (3,9%), enquanto os privados somavam 74 (96,1%) (INEP, 2015b). Em 2010, essas 

instituições passaram a somar 126 unidades, sendo sete (5,6%) públicas e 119 (94,4%) 

privadas (INEP, 2015b). No ano 2014 havia 147 centros universitários, dos quais apenas 11 

(7,5%) eram da esfera pública e 136 (92,5%) da privada (INEP, 2015b). 

No que se refere às faculdades, existiam 1.345 em 2002, sendo que 83 (6,2%) eram 

públicas, enquanto 1.262 (93,8%) eram privadas (INEP, 2015b). Em 2010, passaram a existir 

2.025 dessas instituições, das quais 133 (6,6%) eram públicas e 1.892 (93,4%) privadas 

(INEP, 2015b). Em 2014, havia 1.986 faculdades, sendo 136 (6,8%) públicas e 1.850 (93,2%) 

privadas (INEP, 2015b). 

No que diz respeito aos IF/Cefet, havia 53 dessas instituições em 2002, das quais 31 

(58,5%) eram públicas e 22 (41,5%) privadas (INEP, 2015b). Em 2010, essas instituições 

decresceram para 37, sendo todas públicas (INEP, 2015b). No ano 2014, eram 40, todas 

pertencentes também à esfera pública (INEP, 2015b).  

Com efeito, os dados da tabela 1 comprovam o crescimento do setor privado no ensino 

superior brasileiro, ao longo dos anos analisados (2003-2014). Além das medidas legais 

fortalecerem a diversificação do sistema, muitas foram/são as responsáveis pelo expansivo 

crescimento do ensino superior privado no período pós-LDB, fato que revela o caráter 

privatista da política de expansão adotada no Brasil pelos governos FHC, Lula e Dilma diante 

da intenção de cortes nos gastos públicos para a educação superior, embora este caráter tenha 

assumido enfoques distintos nos respectivos governos, a título de exemplificação, podemos 

ressaltar o fato dos investimentos terem aumentado nos governos petistas, principalmente no 

governo Lula.  

Porém, apesar dos esforços dos governos brasileiros, sobretudo dos governos petistas 

Lula e Dilma, de um modo geral, terem resultado na expansão do sistema de ensino superior, 

é preciso esclarecermos que a reconfiguração da educação superior também provocou o 

alargamento da privatização, assim como contribuiu para a manutenção do elitismo nesse 

nível de ensino. Por isso, mesmo com o ingresso de parcelas da população advindas das 

classes trabalhadoras e das chamadas minorias, ainda há muitos que estão de fora a desejar o 
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ingresso no ensino superior57. De acordo com o Censo Demográfico 2010, realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), das pessoas com 25 anos de idade ou 

mais no Brasil, apenas 11,3% possuíam formação em nível superior (IBGE, 2012).  

Também há de se reconhecer que um ensino superior que se dá por meio de diferentes 

cursos e programas, em instituições tanto públicas quanto privadas, muitas das quais seguem 

a lógica do mercado, pode vir a comprometer a qualidade da formação. Em particular, 

preocupamo-nos com a formação dos professores, uma vez que a qualidade do ensino destes 

profissionais depende da qualidade do seu processo formativo.  

 

Assim, se a formação inicial é o momento-chave da construção de uma 
socialização e de uma identidade profissional, como acreditamos, esta 
determinação, onde a preocupação com a certificação da competência é 
preponderante e desqualificadora, será mais uma medida no sentido da 
desprofissionalização dos professores. (SCHEIBE; BAZZO, 2001 apud 
SCHEIBE, 2002, p. 49). 

 

Nesse sentido, defendemos uma formação consistente que oportunize o 

desenvolvimento da profissionalidade, a qual envolve o desenvolvimento pessoal, profissional 

e social do professor. Por isso, compartilhamos da preocupação de Freitas (1999) com o 

rebaixamento das exigências para a criação de IES, seja no corpo docente, na carga horária, 

ou outros, processo decorrente da pressão internacional e nacional por formação e 

possibilitado pela ausência de uma política expansionista qualificada do ensino superior 

público. Na compreensão da autora, esse rebaixamento tem contribuído para a proliferação de 

cursos aligeirados e “[...] a criação de numerosas instituições privadas que se beneficiam 

dessas condições ‘ideais’ para seu crescimento e expansão, nem sempre com a qualidade 

necessária.” (FREITAS, 1999, p. 22, grifo da autora). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Mesmo com as políticas de fomento ao acesso ao ensino superior, muitos são os jovens e os adultos que estão 
fora desse nível de ensino, seja por não possuírem os requisitos mínimos educacionais necessários para o 
ingresso e permanência, seja por precisarem priorizar sua baixa renda para as necessidades mais urgentes, como 
a alimentação, por exemplo; e há, também, os que se alimentam graças à caridade de outros ou mesmo de restos 
encontrados no lixo. 



100 

 

4 A EXPANSÃO DA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL EM NÍVEL SUPERIOR NO 

BRASIL 

 

Conforme vimos no capítulo anterior, no afã de cumprir com a agenda educacional 

proposta pelos organismos internacionais, a qual contempla escolas ‘enxutas’ e eficientes e 

professores bem treinados (VIEIRA, 2002), os governos brasileiros, grosso modo, focam nas 

políticas de expansão da formação docente, em particular, nas políticas de expansão da 

formação docente inicial, associando-as às exigências de melhoria da qualidade da educação 

básica. Ao considerarem a recomendação prioritária dos organismos da contenção de gastos, 

essas políticas adotam, como estratégia para ofertar aos professores cursos de licenciatura 

correspondentes à sua área de atuação, o princípio da flexibilidade, que permeia um conjunto 

de atos normativos distintos produzido em âmbito nacional, o qual visou beneficiar a 

ampliação das possibilidades de formação em diferentes espaços e contextos no País. 

A partir da análise dos principais atos normativos expansionistas, inferimos que a 

elevação da formação docente inicial para o nível superior, no Brasil, vem ocorrendo, em 

parte, por meio da adoção dos princípios da diversificação, da focalização, bem como da 

privatização, conforme orientações de organismos internacionais, como o BM, por exemplo. 

Nesse sentido, o BM tem estimulado a adoção de uma lógica de formação na qual a relação 

custo-benefício é privilegiada em detrimento da qualidade reivindicada por educadores 

(FREITAS, 1999).  

 

Está em curso uma política de formação de professores que oferece 
diferentes oportunidades de formação aos estudantes, dependendo dos 
percursos anteriores na educação básica e das suas condições de classe, 
dissimulada, sob a concepção de equidade, de que ao Estado cabe oferecer 
igualdade de oportunidades, em contraposição à igualdade de condições, que 
se efetivaria pelo desenvolvimento da formação exclusivamente nas 
universidades, como projeto institucional, onde suas faculdades e centros de 
educação, articulados aos institutos, se constituem lócus privilegiado para a 
formação de qualidade elevada de todos os educadores. (FREITAS, 2007, p. 
1206-1207). 

 

Mais uma vez, ratificamos que não basta oportunizar aos professores uma formação 

inicial em cursos de licenciatura. É preciso que os esforços governamentais se deem no 

sentido da oferta de cursos de qualidade, o que, na prática, segundo a Anfope (2000), não vem 

ocorrendo, pois está claro que o que se tem buscado por meio de muitas dessas medidas legais 

é um caminho mais fácil e rápido para cumprir os compromissos assumidos no âmbito 

internacional de expandir os cursos de formação no Brasil.  
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Os atos normativos discutidos no capítulo anterior, considerados no contexto 

socioeconômico e político em que se materializaram/materializam, são fundamentais para a 

análise e compreensão dos dados apresentados a seguir acerca da expansão da formação 

docente inicial em cursos de licenciatura presenciais no Brasil, no período 2003-2014, em que 

tomamos como referência a organização acadêmica e as categorias administrativas.  

 

4.1 A EXPANSÃO DA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL NAS LICENCIATURAS 

PRESENCIAIS POR ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA  

 

A expansão das licenciaturas no ensino superior brasileiro também veio responder a 

uma crescente demanda dos professores por formação universitária decorrente das exigências 

legais internas para o exercício da profissão na educação básica. Os dados expansionistas a 

seguir nos permitem visualizar a configuração que a expansão da formação docente inicial em 

cursos de licenciatura presenciais assumiu no Brasil, no período 2003-2014, considerando-se 

a organização acadêmica. 

 

� Cursos 

 

A fim de ter um panorama geral dos cursos de licenciatura presenciais no Brasil, no 

período compreendido entre 2003 e 2014, levantamos os dados que seguem. 

 

Tabela 2: Número de cursos de licenciatura presenciais e 
variação percentual (Brasil, 2003-2014) 

Ano Cursos ∆% 

2003 5.295 - 
2004 5.977 12,9 
2005 6.397 7,0 
2006 6.548 2,4 
2007 6.403 -2,2 
2008 6.242 -2,5 
2009 6.358 1,9 
2010 7.370 15,9 
2011 7.344 -0,4 
2012 7.594 3,4 
2013 7.311 -3,7 
2014 7.241 -1,0 

∆ %         
2003-2014 

36,8 

Fonte: MEC, Inep, Deed. 
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Ao analisarmos os dados de cursos de licenciatura presenciais, cursos tanto da esfera 

pública quanto da esfera privada, apresentados na tabela 2, observamos que entre os anos 

2003 e 2014 houve um acréscimo de 36,8% na quantidade total desses cursos, uma vez que 

passaram de 5.295, em 2003, para 7.241 em 2014 (INEP, 2015b). Este aumento é resultado, 

entre outros motivos, dos efeitos dos atos normativos aqui discutidos, especialmente da LDB 

pelo estabelecimento da obrigatoriedade da formação em nível superior para o exercício 

docente na educação básica, assim como pelo favorecimento à expansão do ensino superior 

por meio, por exemplo, da estratégia da diversificação institucional, da diversificação das 

fontes de financiamento, da diferenciação de cursos, da flexibilização curricular e da 

privatização. Toda essa flexibilização, permitida pela Lei, viabiliza a criação, a manutenção e 

o aumento de cursos de graduação, inclusive de licenciatura, no Brasil58.  

O PNE também pode ser considerado um instrumento importante no acréscimo do 

número de licenciaturas no Brasil no período analisado. De modo a ratificar a LDB e 

contribuir com a diminuição do número de professores leigos no País59, o PNE estabelece 

como objetivos e metas: a necessidade de levantar o quantitativo desses docentes para lhes 

possibilitar a formação exigida pela LDB; admitir, a partir de sua aprovação, somente os 

professores habilitados segundo a LDB; instituir diretrizes curriculares para os cursos 

superiores de formação de professores; instituir, nas IES públicas, cursos noturnos e 

modulares de licenciatura; incentivar a interiorização dos cursos de formação de professores 

pelas IES (BRASIL, 2001c). Logo, inferimos que o PNE contribuiu para a expansão do 

número de cursos de licenciatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 A LDB foi e continua sendo um instrumento legal no favorecimento à expansão do ensino superior brasileiro. 
É nesse sentido que acreditamos que a Lei surtiu efeito em todos os dados analisados neste capítulo. Além de 
permitir a flexibilização do ensino, a partir dessa Lei, foram instituídas diferentes políticas no campo da 
formação docente direcionadas para a expansão da formação inicial em cursos de licenciatura no Brasil.  
59 Professores leigos são aqueles que estão em exercício na carreira do magistério e não possuem a habilitação 
exigida pela LDB para o exercício da profissão no nível de ensino em que atuam.  
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Figura 1: Número de cursos de licenciatura presenciais (Brasil, 2003-2014) 

 
Fonte: MEC, Inep, Deed. 
 

Percebemos ainda, observando-se os dados apresentados na tabela 2 e figura 1, que 

nos primeiros anos analisados, entre 2003 e 2006, aconteceu um aumento no número de 

cursos na modalidade presencial, o que foi interrompido entre os anos 2007 e 2008, quando 

pôde ser observada uma diminuição no número de cursos (INEP, 2015b).  

Podemos atribuir o aumento entre os anos 2003 e 2006, por exemplo, aos efeitos da 

LDB; do Fundef; do PNE; do Fies; do Prouni; do Decreto nº 2.306/1997, que dispôs sobre o 

sistema federal de ensino, elevando os centros universitários à categoria de IES e, desse 

modo, vem contribuindo para a diversificação do sistema de ensino superior; do Decreto nº 

3.860/2001, que dispôs sobre a organização do ensino superior e a avaliação de cursos e IES, 

estabelecendo, entre outros, critérios avaliativos que facilitam a aprovação desses cursos 

superiores e dessas instituições de ensino; do Decreto nº 4.914/2003, que concedeu autonomia 

aos centros universitários; e do Decreto nº 5.225/2004, que elevou os Cefet à categoria de 

IES. Nesse ensejo, também podemos destacar a Resolução CNE/CP nº 1/1999, que dispôs 

sobre os ISE.  

Em 2006, deu-se a publicação do Decreto nº 5.800, de junho de 2006, que estabeleceu 

a criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), o qual tem como prioridade o 

oferecimento de cursos de licenciaturas na modalidade a distância, o que nos leva a inferir que 

a queda do número de cursos presenciais entre 2007 e 2008 tem relação, entre outras razões, 

com tal Decreto (BRASIL, 2006b). 

Verificamos, contudo, que os cursos de licenciatura presenciais passam novamente por 

um crescimento nos anos 2009 e 2010, voltando a decrescer nos anos seguintes, exceto em 
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2012, quando houve novamente um crescimento (Tabela 2; Figura 1) (INEP, 2015b). Os 

maiores aumentos no número de cursos aconteceram em 2010 e em 2004, com crescimento 

percentual de 15,9% e 12,9%, respectivamente (Tabela 2; Figura 1) (INEP, 2015b).  

O aumento expressivo no ano 2010 pode ser explicado, sobretudo, em razão da Lei nº 

11.892/2008, que criou os IF e determinou que 20% da oferta de cursos superiores destas IES 

fosse destinada a cursos de formação de professores; e do Decreto nº 6.755/2009, que instituiu 

a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica e 

instigou a criação do Parfor, programa criado para atender o disposto no art. 11, inciso III 

deste Decreto. Apesar do Parfor se constituir uma iniciativa de caráter emergencial, é inegável 

sua contribuição para a expansão das licenciaturas por meio da parceria entre os entes 

federados – União, por meio da Capes, estados e municípios – e, consequentemente, para a 

diminuição do número de professores atuantes sem a qualificação mínima exigida pela LDB. 

No que diz respeito ao aumento expressivo no ano 2010, também não poderíamos deixar de 

ressaltar sua relação com as eleições ocorridas nesse ano. O ano 2010 era o ano-chave para o 

PT manter-se no poder. Logo, o governo Lula (2003-2010) organiza-se para que a conjuntura 

política leve as massas trabalhadoras a votarem pela permanência do PT no governo do 

Estado. 

Quanto ao aumento no ano 2004, atribuímos, em especial, ao Decreto nº 4.914/2003, 

que permitiu, por exemplo, a criação e a organização de cursos de educação superior pelos 

centros universitários, em sua sede, além da ampliação de vagas nos cursos existentes. 

No período analisado (2003-2014), o maior número de cursos de licenciatura 

presenciais esteve sempre nas universidades, o que pode ser observado nos dados 

apresentados a seguir na tabela 3 e figura 2 (INEP, 2015b). Em 2003, como exemplo, as 

universidades ofereciam 3.485 cursos; no mesmo ano, as faculdades ofereciam 1.383; os 

centros universitários, 344; e os IF e Cefet ofertavam 83. Este patamar foi mantido ao longo 

dos anos, apesar do número de cursos de formação de professores ter aumentado em todas as 

organizações acadêmicas (Tabela 3; Figura 2) (INEP, 2015b). 
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Tabela 3: Número de cursos de licenciatura presenciais e variação percentual por organização 
acadêmica (Brasil, 2003-2014) 

Ano Universidades ∆% 
Centros 

Universitários 
∆% Faculdades ∆% 

IF e 
Cefet 

∆% 

2003 3.485 - 344 - 1.383 - 83 - 

2004 3.951 13,4 521 51,5 1.433 3,6 72 -13,3 

2005 3.996 1,1 672 29,0 1.663 16,1 66 -8,3 

2006 4.034 1,0 656 -2,4 1.801 8,3 57 -13,6 

2007 3.795 -5,9 600 -8,5 1.942 7,8 66 15,8 

2008 3.681 -3,0 631 5,2 1.847 -4,9 83 25,8 

2009 3.633 -1,3 639 1,3 1.992 7,9 94 13,3 

2010 4.425 21,8 691 8,1 2.041 2,5 213 126,6 

2011 4.421 -0,1 654 -5,4 1.981 -2,9 288 35,2 

2012 4.631 4,8 647 -1,1 1.959 -1,1 357 24,0 

2013 4.426 -4,4 600 -7,3 1.906 -2,7 379 6,2 

2014 4.470 1,0 560 -6,7 1.821 -4,5 390 2,9 

∆ %         
2003-2014 

28,3 62,8 31,7 369,9 

Fonte: MEC, Inep, Deed. 
Nota 1: O grupo faculdades engloba: faculdades integradas, faculdades, escolas e institutos superiores.  
 

Ao analisarmos o número de cursos de licenciatura presenciais ao longo dos anos 

estudados (2003-2014), como evidenciados na tabela 3 e a seguir na figura 2, observamos 

que: nas universidades, o maior aumento aconteceu em 2010 (21,8%); nos centros 

universitários, em 2004 (51,5%); nas faculdades, em 2005 (16,1%); e nos IF e Cefet, em 2010 

(126,6) (INEP, 2015b).  

 

Figura 2: Número de cursos de licenciatura presenciais por organização acadêmica 
(Brasil, 2003-2014) 

 
Fonte: MEC, Inep, Deed. 
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A análise por organização acadêmica, considerando-se as universidades, os centros 

universitários e os IF e Cefet, ratifica a justificativa que demos para o aumento do número de 

cursos de licenciatura presenciais nos anos 2004 e 2010. A justificativa dada para o aumento 

geral desses cursos no ano 2004 (12,9%) foi especialmente o Decreto nº 4.914/2003, que deu 

autonomia aos centros universitários. Quando analisamos a ocorrência desses cursos nos 

centros universitários, no período de 2003-2014, percebemos que o maior aumento, 51,5%, 

deu-se, justamente, no ano 2004, ano posterior à aprovação do Decreto nº 4.914/2003, o que 

nos leva a acreditar que esse percentual reflete os efeitos desse Decreto.  

O grande aumento ocorrido em 2010 (15,9%) foi atribuído, principalmente, à Lei nº 

11.892/2008, que cria os IF, e ao Decreto nº 6.755/2009, cuja redação incentiva a criação do 

Parfor. Ao analisarmos o número de licenciaturas nos IF e Cefet e nas universidades, 

percebemos que o maior crescimento, em ambas as IES, deu-se no ano 2010, de 126,6% e 

21,8% respectivamente, aumento certamente resultante dos efeitos desses atos normativos – 

Lei nº 11.892/2008 e Decreto nº 6.755/2009 –, assim como de outros motivos. Além dos atos 

normativos citados, mais uma vez destacamos os efeitos das eleições ocorridas em 2010 sobre 

tal aumento. 

Quanto ao maior aumento ocorrido nas faculdades (16,1%), em 2005, além dos efeitos 

da LDB, do PNE, do Fies, do Decreto nº 3.860/2001, que facilitou a manutenção e criação de 

diversos cursos pela esfera privada, alargando sua participação na expansão do ensino 

superior no País, entre outros, apostamos que se deve à criação do Prouni, programa do 

governo federal que concede bolsas a alunos de baixa renda e oferece às instituições parceiras 

isenções tributárias, o que incentivou os empresários a desenvolverem planos de expansão.  

Quando destacamos apenas o ano 2003 e 2014 e comparamos a oferta de cada 

organização acadêmica na quantidade de cursos de licenciatura, fica evidenciado que houve 

aumento no número de cursos nos centros universitários e nos IF e Cefet, conforme mostram 

a tabela 3 e a figura 3 (a seguir) (INEP, 2015b). Os centros universitários contribuíam com 

6% dos cursos em 2003 e passaram a contribuir com 8% em 2014, enquanto os IF e Cefet 

possuíam 2% e passaram a 5% dos cursos (Figura 3) (INEP, 2015b). No mesmo período, as 

universidades apresentaram decréscimo de 66% para 62% e as faculdades de 26% para 25% 

(Figura 3) (INEP, 2015b). 
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Figura 3: Número e percentual de cursos de licenciatura presenciais por organização  
acadêmica (Brasil, 2003-2014) 

 
Fonte: MEC, Inep, Deed. 

 

Ao observarmos os dados por organização acadêmica, fica claro que, apesar de 

apresentarem o menor número de cursos, o maior aumento percentual entre os anos 2003 e 

2014 aconteceu nos IF e Cefet, com 369,9%, passando de 83 cursos em 2003 para 390 em 

2014 (Tabela 3; Figura 4) (INEP, 2015b). Nos centros universitários, o aumento foi de 62,8% 

no mesmo período, passando de 344 cursos para 560; nas faculdades, que aumentaram de 

1.383 para 1.821, o aumento foi de 31,7%; e nas universidades houve variação de 28,3%, 

aumentando de 3.485 para 4.470 cursos (Tabela 3; Figura 4) (INEP, 2015b).  

 

Figura 4: Variação percentual dos cursos de licenciatura presenciais por organização  
acadêmica (Brasil, 2003-2014) 

 
Fonte: MEC, Inep, Deed. 
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 A análise nos revela que, apesar do maior número de cursos de licenciatura presenciais 

ter-se concentrado nas universidades, ao longo de cada ano analisado (2003-2014), o 

crescimento percentual maior aconteceu em outros modelos de instituições, sobretudo, nos IF 

e Cefet, corroborando o entendimento de que há uma tendência da formação ocorrer fora das 

universidades, principalmente, das universidades públicas estatais, instituições de referência 

nesse tipo de atividade. Tal tendência tem a ver, por um lado, com a intenção dos organismos 

internacionais de atribuir a responsabilidade da formação docente para o mercado, 

desresponsabilizando, assim, os Estados, bem como oportunizar aos professores uma 

formação técnico-profissional necessária à formação de profissionais preparados para 

contribuir com o mercado de trabalho atual. Por outro lado, tem a ver com a crise financeira 

por que têm passado as universidades (e continuam vivenciando) decorrente da redução dos 

investimentos públicos, segundo a racionalidade capitalista.  

Diante do aumento significativo do número de cursos de licenciaturas nos IF e Cefet, 

Maués, Segenreich e Otranto (2015, p. 63) destacam que é preciso lembrar que o processo 

expansivo aqui evidenciado trata-se da “[...] formação de professores para a educação básica, 

em instituições que não têm tradição tampouco pesquisas na área e que, em muitos casos, não 

contam com professores licenciados para ministrar as disciplinas pedagógicas”.  

A abertura dos aparatos legais brasileiros à flexibilização da educação superior tem 

suscitado a expansão das licenciaturas em diferentes organizações acadêmicas. Todavia, não 

basta apenas expandir os cursos de formação, como ressalta Freitas (2002), é preciso, acima 

de tudo, um cuidado com a qualidade desses cursos oferecidos. É grande o risco que corre a 

qualidade da formação docente por esse processo estar-se dando em diferentes organizações 

institucionais, ou seja, em instituições de naturezas diversas, por vezes, sem tradição nesse 

tipo de atividade e sem a obrigação legal com o princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão (DOURADO, 2002; PINHEIRO; CASTRO; BARBALHO, 2016).  

 

� Matrículas  

 

A fim de ter um panorama geral das matrículas nos cursos de licenciatura presenciais 

no Brasil, no período compreendido entre 2003 e 2014, levantamos os dados que seguem. 
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Tabela 4: Número de matrículas nas licenciaturas 
presenciais e variação percentual (Brasil, 2003-2014) 

Ano Total ∆% 

2003 838.102 - 

2004 858.943 2,5 

2005 904.201 5,3 

2006 892.803 -1,3 

2007 860.513 -3,6 

2008 825.254 -4,1 

2009 742.895 -10,0 

2010 923.510 24,3 

2011 926.641 0,3 

2012 913.648 -1,4 

2013 922.185 0,9 

2014 925.942 0,4 

∆ %  
2003-2014 

10,5 

Fonte: MEC, Inep, Deed. 
 

Após análise dos dados de matrículas nos cursos de licenciatura presenciais, 

apresentados na tabela 4, observamos que, entre os anos 2003 e 2014, houve um acréscimo de 

10,5% na quantidade total dessas matrículas, visto que passaram de 838.102 matriculados em 

2003 para 925.942 em 2014 (INEP, 2015b).  

Assim como atribuímos o aumento geral no número de cursos aos efeitos dos atos 

normativos discutidos neste trabalho, também justificamos esse crescimento no número das 

matrículas por meio desses atos, principalmente da LDB e do PNE, que tratam da exigência 

da formação para o exercício do magistério nos diferentes níveis da educação básica e 

instigam a propagação de políticas nesse sentido. 

Percebemos ainda que, conforme os dados da tabela 4 e o gráfico apresentado na 

figura 5 (a seguir), nos primeiros anos analisados, entre os anos 2003 e 2005, aconteceu um 

aumento gradual nas matrículas nessa modalidade, o que foi interrompido entre os anos 2006 

e 2009, quando pôde ser observada uma diminuição na procura por matrículas nas 

licenciaturas (INEP, 2015b). Contudo, as matrículas nas licenciaturas passam novamente por 

um crescimento bastante acentuado no ano 2010 e mantêm um aumento, ainda que discreto, 

nos anos seguintes, exceto em 2012, quando houve novamente um decréscimo, ainda que 

pequeno (Tabela 4; Figura 5) (INEP, 2015b). 
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Figura 5: Número de matrículas nas licenciaturas presenciais (Brasil, 2003-2014) 

 
Fonte: MEC, Inep, Deed. 

 

O aumento gradual entre os anos 2003 e 2005 pode ter relação, entre outros motivos: 

com o Fundef, dado o incentivo financeiro à formação de professores leigos nos cinco 

primeiros anos, a contar da publicação de sua Lei, e dada à obrigatoriedade da implantação de 

planos de carreira para os profissionais da educação básica pública pelos estados e 

municípios; com o Decreto nº 2.306/1997, que contribuiu com a diversificação do sistema 

superior de ensino, elevando particularmente os centros universitários à categoria de IES; com 

a Resolução CNE/CP nº 1/1999, que dispôs sobre os ISE; com o financiamento do Fies; com 

o Decreto nº 4.914/2003, que deu autonomia aos centros universitários; com o Decreto nº 

5.225/2004, que elevou os Cefet à categoria de IES; e com a instituição do Prouni. 

Certamente, as medidas do governo, visando à ampliação do acesso do terceiro grau à 

população, têm sortido efeito nessas matrículas. 

Acreditamos que o decréscimo do número de matrículas nas licenciaturas entre os 

anos 2006 e 2009, apontado anteriormente, deva-se ao aumento da oferta de cursos a 

distância, particularmente pela UAB, assim como os baixos incentivos ao ingresso e a 

progressão na carreira do magistério, especialmente no que concerne aos planos de carreira, 

ao salário, à formação e às condições de trabalho.  

Mesmo com a aprovação do Fundeb, Fundo que abriu espaço para que o recurso fosse 

remanejado para a formação inicial, caso houvesse necessidade; com a criação dos IF e a 

obrigatoriedade desses institutos reservarem 20% de sua oferta para as licenciaturas (Lei nº 

11.892/2008); com a aprovação do Decreto nº 5.773/2006; e com a instituição do Reuni, 

Programa voltado para a expansão das universidades federais (Lei nº 6.096/2007), o fato é 



111 

 

que a procura pelos cursos de licenciatura tem baixado significativamente, causando 

preocupação tanto para o governo brasileiro quanto para os estudiosos da educação. De 

acordo com Maués, Segenreich e Otranto (2015, p. 49, grifo das autoras): 

 

Essa é uma situação mundial, a pouca atratividade exercida pelo magistério. 
A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
tem desenvolvido pesquisas sobre a questão da formação de professores, 
tendo, em 2006, publicado o Relatório: “Professores são importantes: 
atraindo, desenvolvendo e retendo professores eficazes (2006)” sobre uma 
pesquisa, que teve como objetivo examinar alguns dos obstáculos para evitar 
a “escassez” de professores. Um dos pontos elencados pela OCDE é a 
necessidade de tornar a docência como uma opção de carreira atraente. Para 
tanto, alguns pontos são elencados como fundamentais, como, por exemplo, 
a valorização da profissão que pode ocorrer, dentre outras variáveis, pela 
equiparação do salário com outras profissões que exigem o mesmo nível de 
escolaridade; pela existência de uma carreira que aponte a possibilidade de 
crescimento profissional e salarial ao longo do tempo; por uma formação 
inicial que desperte no estudante o interesse para seguir a profissão e cursos 
de formação continuada que possam contribuir para melhor desempenho do 
professor e, consequentemente, maiores oportunidades de crescimento na 
carreira.  

 

Diante desse quadro, bem como da persistência de um número relevante de 

professores sem a formação mínima exigida pela LDB, é instituída no Brasil a Política 

Nacional de Formação de Professores (Decreto nº 6.755/2009), e dá-se a criação do Parfor, no 

sentido da valorização do magistério. Na nossa compreensão, esses atos possivelmente 

justificam o crescimento bastante acentuado no ano 2010 e um pouco mais discreto nos anos 

posteriores, exceto em 2012, quando houve uma leve queda no número de matrículas. 

Ainda segundo Maués, Segenreich e Otranto (2015, p. 51), caso esse aumento esteja 

comprovadamente relacionado ao Parfor, a situação é preocupante, uma vez que não 

aconteceria em virtude da procura por parte de novos profissionais, mas de professores que já 

atuam e estão mais próximos da aposentadoria, demonstrando a “[...] eminência de se ter uma 

penúria de professores, caso essa situação não seja revertida, por meio de políticas agressivas 

que, de fato, possam atrair os jovens para os Cursos de Licenciatura”. Nesse sentido, fica clara 

a urgente necessidade de políticas que tornem a carreira mais atrativa (GATTI; BARRETTO, 

2009). 

No período analisado (2003-2014), o maior número de matrículas nas licenciaturas 

presenciais ocorreu sempre nas universidades, o que pode ser observado nos dados 

apresentados na tabela 5 (abaixo) e figura 6 (a seguir) (INEP, 2015b). Em 2003, a título de 

exemplificação, as universidades realizaram 524.200 matrículas, enquanto as faculdades 
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realizaram 234.249 no mesmo ano, os centros universitários atingiram 75.664 matrículas, e os 

IF e Cefet 3.989, ranking que se mantém ao longo dos anos, apesar das matrículas nos cursos 

de formação do professor terem aumentado em outras organizações acadêmicas, como é o 

caso dos IF e Cefet (Tabela 5; Figura 6) (INEP, 2015b). 

 

Tabela 5: Número de matrículas nas licenciaturas presenciais e variação percentual por organização 
acadêmica (Brasil, 2003-2014) 

Ano Universidades ∆% 
Centros 

Universitários 
∆% Faculdades ∆% 

IF e 
Cefet 

∆% 

2003 524.200 - 75.664 - 234.249 - 3.989 - 
2004 532.987 1,7 91.821 21,4 230.184 -1,7 3.951 -1,0 

2005 540.341 1,4 109.854 19,6 250.108 8,7 3.898 -1,3 

2006 525.038 -2,8 107.451 -2,2 255.678 2,2 4.636 18,9 

2007 511.312 -2,6 92.833 -13,6 250.701 -1,9 5.667 22,2 

2008 484.390 -5,3 86.767 -6,5 247.215 -1,4 6.882 21,4 

2009 441.317 -8,9 72.560 -16,4 219.704 -11,1 9.314 35,3 

2010 572.329 29,7 81.589 12,4 254.543 15,9 15.049 61,6 

2011 574.520 0,4 75.369 -7,6 254.198 -0,1 22.554 49,9 

2012 560.363 -2,5 71.862 -4,7 250.773 -1,3 30.650 35,9 

2013 553.767 -1,2 68.592 -4,6 264.527 5,5 35.299 15,2 

2014 562.700 1,6 71.195 3,8 254.075 -4,0 37.972 7,6 

∆ %        
2003-2014 

7,3 -5,9 8,5 851,9 

Fonte: MEC, Inep, Deed. 
Nota 1: O grupo faculdades engloba: faculdades integradas, faculdades, escolas e institutos superiores.  

 

Figura 6: Número de matrículas nas licenciaturas presenciais por organização acadêmica  
(Brasil, 2003-2014) 

 
Fonte: MEC, Inep, Deed. 
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Ao observarmos o número de matrículas nas licenciaturas ao longo dos anos (2003-

2014), evidenciados na tabela 5 e figura 6, percebemos que os maiores aumentos aconteceram 

em 2010: nos IF e Cefet (61,6%), nas universidades (29,7%) e nas faculdades (15,9%) (INEP, 

2015b). Atribuímos o aumento nos IF e Cefet, assim como nas universidades, em especial, à 

aprovação da Lei nº 11.892/2008, assim como à criação da Política Nacional da Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, com o papel desempenhado pela Capes de 

fomentar bolsas na política de formação de professor, inclusive por meio do Parfor. Já o 

aumento das matrículas nas faculdades, acreditamos que esteja relacionado com o Fies e 

Prouni. Novamente, fica claro, aqui, o empenho do governo Lula (2003-2010) para garantir a 

permanência do PT no governo do Estado. 

Ao analisarmos apenas o primeiro e o último ano da pesquisa, comparando a 

contribuição de cada organização acadêmica no montante das matrículas, apesar das 

mudanças serem discretas, fica novamente evidenciado que os IF e Cefet se destacaram 

(Tabela 5; Figura 7) (INEP, 2015b). Os IF e Cefet contribuíam com menos de 1% das 

matrículas em 2003, entretanto, passaram a contribuir com 4% em 2014, conforme aponta a 

figura 7 (a seguir) (INEP, 2015b). No mesmo período, as universidades apresentaram 

decréscimo de 63% para 61%, os centros universitários de 9% para 8%, e as faculdades de 

28% para 27% (Figura 7) (INEP, 2015b).  

 

Figura 7: Número e percentual de matrículas nas licenciaturas presenciais por organização 
acadêmica (Brasil, 2003-2014) 

 
Fonte: MEC, Inep, Deed. 
 



114 

 

De acordo com os dados apresentados por organização acadêmica, percebemos que, 

apesar de apresentarem o menor número de matrículas nas licenciaturas presenciais dentre 

essas organizações, o maior aumento percentual entre os anos 2003 e 2014 aconteceu nos IF e 

Cefet (Tabela 5; Figura 8) (INEP, 2015b). 

 

Figura 8: Variação percentual do número de matrículas nas licenciaturas presenciais por  
organização acadêmica (Brasil, 2003-2014) 

 
Fonte: MEC, Inep, Deed. 

 

Os IF e Cefet passaram de 3.989 matrículas para 37.972 no período analisado, obtendo 

uma variação percentual de 851,9% (Tabela 5; Figura 8) (INEP, 2015b). Nas faculdades, o 

aumento, no mesmo período, foi de 8,5%, passando de 234.249 para 254.075 matrículas; nas 

universidades, que aumentaram de 524.200 para 562.700, o aumento foi de 7,3% (Tabela 5; 

Figura 8) (INEP, 2015b). Ainda no mesmo período, os centros universitários passaram por 

uma diminuição de 5,9%, quando as matrículas passaram de 75.664 para 71.195 (Tabela 5; 

Figura 8) (INEP, 2015b).  

Isto posto, reconhecemos que os IF certamente vêm contribuindo para a elevação do 

número de matrículas nas licenciaturas desde a sua fundação. Entretanto, considerando que os 

IF não têm tradição em formar docentes para a educação básica, novamente nos amparamos 

nas palavras de Maués, Segenreich e Otranto (2015, p. 64) quando afirmam que essas 

instituições de ensino necessitam “[...] firmar um compromisso educacional respeitoso com 

essa formação. Esse respeito será ampliado na mesma medida em que ampliarem os 

conhecimentos do campo da formação de professores dentro da complexa área das ciências 

humanas”. 
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Como vimos, a expansão das matrículas nas licenciaturas não se deu somente por meio 

das universidades. Sobretudo a partir da reforma educacional da década de 1990, mais 

precisamente após a aprovação da LDB, tem sido comum ver esse crescimento se processar, 

por exemplo, por meio da diversificação institucional. 

 

4.2 A EXPANSÃO DA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL NAS LICENCIATURAS 

PRESENCIAIS POR CATEGORIA ADMINISTRATIVA 

 

Os dados expansionistas a seguir nos permitem visualizar a configuração que a 

expansão da formação docente inicial em cursos de licenciatura presenciais assumiu no Brasil, 

no período 2003-2014, em que consideramos as categorias administrativas. 

 

� Cursos 

 

Quanto às categorias administrativas pública e privada, observamos que, no período 

compreendido entre os anos 2003 e 2014, o número de cursos de licenciatura presenciais 

aumentou tanto nas instituições públicas quanto nas privadas (36,8%), como apontam a tabela 

6 e figura 9 abaixo (INEP, 2015b). Entre os diferentes fatores que concorreram para este 

resultado, destacamos os atos normativos discutidos neste trabalho, aprovados especialmente 

em função da tendência mundial de formar professores da educação básica em nível superior.  

 

Tabela 6: Número de cursos de licenciatura presenciais e variação percentual por categoria 
administrativa (Brasil, 2003-2014) 

Ano Total ∆% Pública ∆% Privada ∆% 

2003 5.295 - 2.716 - 2.579 - 

2004 5.977 12,9 3.086 13,6 2.891 12,1 

2005 6.397 7,0 3.003 -2,7 3.394 17,4 

2006 6.548 2,4 3.047 1,5 3.501 3,2 

2007 6.403 -2,2 2.807 -7,9 3.596 2,7 

2008 6.242 -2,5 2.736 -2,5 3.506 -2,5 

2009 6.358 1,9 2.729 -0,3 3.629 3,5 

2010 7.370 15,9 3.544 29,9 3.826 5,4 

2011 7.344 -0,4 3.678 3,8 3.666 -4,2 

2012 7.594 3,4 4.097 11,4 3.497 -4,6 

2013 7.311 -3,7 3.972 -3,1 3.339 -4,5 

2014 7.241 -1,0 4.024 1,3 3.217 -3,7 

∆ %         
2003-2014 

36,8 48,2 24,7 

Fonte: MEC, Inep, Deed. 



116 

 

Figura 9: Número de cursos de licenciatura presenciais por categoria administrativa  
(Brasil, 2003-2014) 

 
Fonte: MEC, Inep, Deed. 
 

Conforme indicam os dados, o número de cursos de licenciatura presenciais oferecidos 

pelas instituições públicas alcançou o maior aumento ao longo dos anos, entre 2003 e 2014, 

com uma variação de 48,2%, enquanto o crescimento nas privadas foi de 24,7% (Tabela 6; 

Figura 9) (INEP, 2015b). A maior participação da iniciativa pública no número de cursos de 

licenciatura presenciais (2003-2014) “[...] sugere uma ampliação da oferta pública na área da 

educação motivada pelas políticas voltadas para a formação docente em serviço [...]” 

(MAUÉS; CAMARGO, 2014, p. 85).  

No que diz respeito ao baixo crescimento do número de licenciaturas presenciais pela 

iniciativa privada (2003-2014), acreditamos que tal fato se deva ao redirecionamento da 

participação do setor “[...] para os cursos a distância, que se constituem num nicho de 

mercado mais atraente em termos financeiros.” (MAUÉS; CAMARGO, 2014, p. 85).  

Como vimos ao longo deste trabalho, diante da exigência mundial de professores da 

educação básica formados em nível superior, bem como dos acordos assumidos com 

organismos internacionais para ampliar a qualificação desses profissionais e da demanda 

interna por formação, variadas ações foram desenvolvidas pelos governos federais brasileiros 

no sentido de expandir o acesso dos cursos de licenciatura aos professores e novos 

ingressantes na carreira. Entre as estratégias de expansão, destacamos a abertura para que as 

licenciaturas se dessem em distintos espaços, tanto públicos quanto privados, por meio das 

modalidades presenciais e a distância. Todavia, como ressaltam Maués, Segenreich e Otranto 

(2015), todos precisam estar cientes de que essa flexibilização pode comprometer a qualidade 
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da formação do professor. É nesse sentido que as autoras consideram que essa expansão está 

comprometida (MAUÉS; SEGENREICH; OTRANTO, 2015). 

Se a abertura do ensino superior brasileiro à participação de empresas e grupos 

empresariais – aliada à circunstância da formação ter sido permitida e vir sendo incentivada 

para ocorrer por meio da modalidade a distância – já era uma preocupação para autores como 

Barbalho (2011b), Barbalho e Castro (2012) e Cabral Neto e Castro (2011), o fato desta 

situação ter sido estendida à formação docente tem causado mais insatisfação ainda entre os 

estudiosos preocupados com o quesito qualidade, entre os quais incluímos Barretto (2015), 

Freitas (2002), Gatti e Barretto (2009), e Gatti et al. (2013). É consenso entre estes autores 

que prevalece, na maioria desses cursos, o caráter mercadológico coerente com a lógica 

produtiva. 

Conforme os dados apresentados ainda na tabela 6 e figura 9 (INEP, 2015b), o maior 

aumento no número de cursos de licenciatura presenciais nas instituições públicas aconteceu 

em 2010, quando passaram de 2.729 para 3.544 cursos, uma variação percentual de 29,9%. 

Inferimos que o aumento do número de licenciaturas presenciais nas IES públicas no ano 

2010 está fortemente relacionado, entre outras razões, com a criação dos IF e Cefet e a 

imposição da Lei nº 11.892/2008 para que essas instituições oferecessem 20% da oferta de 

seus cursos para os cursos de formação docente, bem como com a instituição do Parfor, Plano 

criado para formar professores em serviço, sem a formação superior exigida pela LDB. 

Quanto ao número de licenciaturas presenciais oferecidas pela esfera privada, o maior 

aumento ocorreu em 2005, quando passaram de 2.891 cursos para 3.394, uma variação de 

17,4% (Tabela 6; Figura 9) (INEP, 2015b). Associamos o aumento dos cursos de licenciatura 

nas IES privadas no ano 2005 à criação do Prouni, pela oferta de bolsas a estudantes de 

famílias carentes e pela concessão de isenção fiscal às instituições parceiras, além dos efeitos 

da LDB, do PNE, do Fies, do Decreto nº 3.860/2001, que contribuiu para o empresariamento 

do ensino superior brasileiro, e do Decreto nº 4.914/2003, que concedeu autonomia aos 

centros universitários.  

Os dados apontam ainda que, nos anos 2003 e 2004, a maioria dos cursos estava em 

instituições públicas, todavia, a partir de 2005, as privadas passaram a deter a maior parte, o 

que perdurou até 2010 (Tabela 6; Figura 9) (INEP, 2015b). Tal fato também pode ter relação 

com o Decreto nº 5.773/2006, que assegurou à iniciativa privada a liberdade para atuar na 

educação superior. Já a partir de 2011, a maioria dos cursos passou a estar novamente nas 

instituições públicas, graças, provavelmente, ao Reuni; ao Parfor; ao Pibid; à Lei nº 

12.416/2001, que dispôs sobre a oferta de ensino superior para indígenas; à Lei nº 
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12.796/2013, que delegou aos entes federados a tarefa de adotar mecanismos para facilitar o 

acesso e a permanência em cursos de licenciatura, bem como de incentivar a formação por 

meio de programa institucional de bolsa de iniciação à docência; entre outros fatores (Tabela 

6; Figura 9) (INEP, 2015b).  

Logo, percebemos que a expansão dos cursos de licenciatura no Brasil, no período 

compreendido entre os anos 2003 e 2014, está relacionada com as medidas adotadas pelos 

governos federais, ora discutidas, para qualificar os professores da educação básica em nível 

superior, segundo as exigências da LDB.  

Sabemos que a melhoria dos índices educacionais da educação básica depende, em 

grande medida, do processo formativo dos professores. Entretanto, a formação docente 

precisa ocorrer por meio de cursos que primem pela qualidade, e não por meio de cursos que 

se dão, por vezes, em IES não apropriadas para a realização desse tipo de atividade, e/ou 

privadas, cujo interesse maior é o lucro, sejam esses cursos normais ou criados por programas 

emergenciais voltados para a formação de professores em serviço. 

 

� Matrículas 

 

Quanto às categorias administrativas, observamos que, no período 2003-2014, o 

número de matrículas nas licenciaturas presenciais aumentou 10,5%, fato que julgamos ter 

ocorrido em decorrência dos efeitos dos atos legais discutidos neste trabalho, entre outras 

causas (Tabela 7; Figura 10) (INEP, 2015b). Em relação ao aumento dos cursos no mesmo 

período (36,8%), constatamos que o crescimento das matrículas foi menor, apesar dos 

incentivos dos governos. 
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Tabela 7: Número de matrículas nas licenciaturas presenciais e variação percentual por categoria 
administrativa (Brasil, 2003-2014) 

Ano Total ∆% Pública ∆% Privada ∆% 

2003 838.102 - 382.358 - 455.744 - 

2004 858.943 2,5 384.935 0,7 474.008 4 

2005 904.201 5,3 376.630 -2,2 527.571 11,3 

2006 892.803 -1,3 369.812 -1,8 522.991 -0,9 

2007 860.513 -3,6 361.420 -2,3 499.093 -4,6 

2008 825.254 -4,1 352.680 -2,4 472.574 -5,3 

2009 742.895 -10,0 337.414 -4,3 405.481 -14,2 

2010 923.510 24,3 454.041 34,6 469.469 15,8 

2011 926.641 0,3 480.448 5,8 446.193 -5 

2012 913.648 -1,4 493.261 2,7 420.387 -5,8 

2013 922.185 0,9 500.057 1,4 422.128 0,4 

2014 925.942 0,4 504.347 0,9 421.595 -0,1 

∆ %  
2003-2014 

10,5 31,9 -7,5 

Fonte: MEC, Inep, Deed. 
 

Figura 10: Número de matrículas nas licenciaturas presenciais por categoria administrativa 
(Brasil, 2003-2014) 

 
Fonte: MEC, Inep, Deed. 
 

O número de matrículas nas licenciaturas presenciais aumentou de 382.358 para 

504.347 nas instituições públicas, enquanto nas privadas houve decréscimo de 455.744 para 

421.595 (Tabela 7; Figura 10) (INEP, 2015b). Mais uma vez, salientamos que a liderança da 

iniciativa pública no número de matrículas de licenciatura presenciais (2003-2014) indica que 

houve aumento da oferta nessa esfera em razão, por exemplo, das políticas de fomento à 

formação de professores em serviço.  
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Quanto ao decréscimo do número de matrículas nas licenciaturas presenciais na 

iniciativa privada (2003-2014), acreditamos que esteja relacionado, entre outros motivos, com 

o investimento das empresas e dos grupos empresários nos cursos a distância, dado o maior 

retorno financeiro, bem como devido ao aumento da procura desta modalidade.  

A esfera pública alcançou um aumento no número dessas matrículas, com variação 

percentual de 31,9% entre 2003 e 2014, apresentando decréscimo apenas entre 2005 e 2009 

(Tabela 7) (INEP, 2015b), provavelmente, devido à expansão dos cursos a distância e a baixa 

atratividade da carreira. Também apontamos como explicação para o decréscimo, a 

dificuldade de muitos para conseguir uma vaga nas instituições públicas, principalmente nas 

mais conceituadas, além do longo período de funcionamento dos cursos nessas instituições. 

O maior aumento nas IES públicas aconteceu em 2010, quando o número de 

matrículas nas licenciaturas presenciais passou de 337.414 para 454.041, um aumento de 

34,6% (Tabela 7) (INEP, 2015b), sugerindo a influência da Lei nº 11.892/2008, que cria e 

obriga os IF e Cefet a destinarem 20% de suas vagas para as licenciaturas, e do Parfor.  

A partir do ano 2010, as matrículas nas instituições públicas continuaram crescendo, 

enquanto houve decréscimo nas privadas (Tabela 7) (INEP, 2015b). A partir de 2011, uma 

inversão de liderança é observada no número de matrículas por categoria, uma vez que as 

instituições públicas superam as privadas, fato que se mantém até o fim do período em estudo 

(Tabela 7; Figura 10) (INEP, 2015b). As instituições privadas apresentaram um decréscimo 

de -7,5% no período, sendo a maior queda apresentada em 2009 (-14,2%), e o maior aumento, 

assim como na esfera pública, foi observado em 2010 (Tabela 7; Figura 10) (INEP, 2015b).  

Entre as ações governamentais que contribuíram para o quadro acima, destacamos o 

Reuni; o Parfor; o Pibid; a Lei nº 12.416/2001, que estende o ensino superior aos indígenas; e 

a Lei nº 12.796/2013, que delegou aos entes federados a facilitação do acesso e permanência 

em cursos de licenciatura e o incentivo à formação por meio de programa institucional de 

bolsa de iniciação à docência. 

Na intenção de saber se há diferença entre o comportamento das matrículas nas 

licenciaturas presenciais e nos demais graus acadêmicos – bacharelado, tecnólogo e não 

aplicável60 –, também presenciais, quanto às categorias administrativas, levantamos dados 

referentes a esses últimos para posterior comparação.  

 

                                                           
60 A nomenclatura “não aplicável” trazida pelo Inep corresponde a um tipo de curso de graduação cujo grau 
acadêmico não está definido (INEP, 2015b).  
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Tabela 8: Número de matrículas nos cursos de graduação presenciais e variação percentual por grau 
acadêmico (bacharelado, tecnólogo e não aplicável) e categoria administrativa (Brasil, 2003-2014) 

Ano Total ∆% Pública ∆% Privada ∆% 

2003 3.048.920 - 754.012 - 2.294.908 - 

2004 3.304.790 8,4 793.393 5,2 2.511.397 9,4 

2005 3.548.955 7,4 815.559 2,8 2.733.396 8,8 

2006 3.783.843 6,6 839.492 2,9 2.944.351 7,7 

2007 4.019.868 6,2 879.548 4,8 3.140.320 6,7 

2008 4.254.802 5,8 921.285 4,7 3.333.517 6,2 

2009 4.373.001 2,8 1.013.754 10,0 3.359.247 0,8 

2010 4.525.610 3,5 1.007.655 -0,6 3.517.955 4,7 

2011 4.820.121 6,5 1.114.943 10,6 3.705.178 5,3 

2012 5.010.190 3,9 1.222.517 9,6 3.787.673 2,2 

2013 5.230.220 4,4 1.277.917 4,5 3.952.303 4,3 

2014 5.561.575 6,3 1.317.282 3,1 4.242.947 7,4 
∆ %        

2003-2014 
82,4 74,7 84,9 

Fonte: MEC, Inep, Deed. 
 

Ao considerarmos as matrículas realizadas nos demais graus acadêmicos – 

bacharelado, tecnólogo e não aplicável –, percebemos a suprema dominância da categoria 

privada durante todo o período analisado (2003-2014) (Tabela 8; Figura 11) (INEP, 2015b). A 

discrepância entre as categorias administrativas na expansão das matrículas nos cursos de 

graduação (2003-2014), favorecendo a categoria privada, dá cada vez mais veracidade aos 

estudos de autores como Barbalho (2011b), Cabral Neto e Castro (2011) e Chaves (2010), que 

afirmam que a intenção das reformas implementadas no ensino superior brasileiro, grosso 

modo, era atribuir a responsabilidade desse ensino para o mercado capitalista, diminuindo o 

papel do Estado como financiador.  

Que as políticas resultaram numa expansão do setor, isso é fato. Entretanto, 

concordamos com Barbalho (2011b, p.172) quando afirma que a ampliação das matrículas 

“[...] nos moldes das recentes estratégias governamentais adotadas, tem se caracterizado como 

um acontecimento impróprio, de difícil aceitação, no sentido político, e inviável, no sentido 

econômico”.  

A autora ainda destaca que é preciso ter claro que “[...] as bases dessas políticas 

fixadas pelas orientações dos organismos internacionais de financiamento se voltam para o 

atendimento ao mercado, transformando a educação de bem público e direito de todos em 

mercadoria.” (BARBALHO, 2011b, p. 172). Nesse sentido, defende a expansão “[...] de uma 

educação com uma concepção democrática, universalizante que se preocupa com a qualidade 

do ensino.” (BARBALHO, 2011b, p. 252). 
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Figura 11: Número de matrículas nos cursos de graduação presenciais por grau acadêmico 
(bacharelado, tecnólogo e não aplicável) e categoria administrativa (Brasil, 2003-2014) 

 
Fonte: MEC, Inep, Deed. 
 

No período analisado (2003-2014), tanto as matrículas nas licenciaturas quanto nos 

outros graus acadêmicos obtiveram aumento na categoria pública, sendo de 31,9% e 74,7%, 

respectivamente (Tabela 7; 8; Figura 10; 11) (INEP, 2015b). Nas instituições privadas, 

enquanto as matrículas nas licenciaturas apresentaram diminuição ao longo do período (2003-

2014), com um decréscimo de -7,5%, as matrículas nas demais graduações apresentaram o 

significativo crescimento de 84,9% (Tabela 7; 8; Figura 10; 11) (INEP, 2015b).  

Apesar dos diversos atos normativos apresentados neste trabalho terem fomentado, e 

muitos deles continuarem fomentando as matrículas nas licenciaturas no Brasil, “[...] a 

questão da formação docente ainda não representa uma opção significativa para atrair novas 

pessoas que ingressam no ensino superior, nem vem contribuindo de forma representativa 

com a expansão da educação superior.” (MAUÉS; CAMARGO, 2014, p. 77). Nesse sentido, 

inferimos que é urgente a articulação das políticas de formação às políticas de valorização 

docente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As políticas de expansão da formação docente inicial em cursos de licenciatura no 

Brasil se inserem num movimento mais amplo que reflete a demanda mundial por 

profissionais qualificados para o trabalho nos diferentes setores econômico. Tal panorama 

apoia a compreensão de que a política educacional brasileira buscou transferir o lócus da 

formação para o ensino superior, em atendimento às demandas do mercado de trabalho global 

decorrentes dos interesses do capital.  

Conforme a revisão literária realizada, a demanda por trabalho qualificado advém, 

entre outros motivos, das transformações no processo produtivo pelos atores do capital em 

razão da crise do modelo de produção fordista manifestada no término da década de 1960 e 

início da década de 1970, a qual constitui uma expressão da crise estrutural do sistema do 

capital que vivenciamos até o presente momento.  

Diante desse cenário, os atores do capital anteveem mudanças na base estrutural da 

sociedade, entre as quais destacamos as que se deram no plano produtivo e político, cuja 

intenção era retomar seu ciclo reprodutivo e o projeto de dominação societal. No plano 

produtivo, tais mudanças resultaram na consolidação do modelo de acumulação flexível; no 

plano político, representaram a adesão de diversos países ao neoliberalismo, o qual defende o 

liberalismo econômico, contrapondo-se à intervenção do Estado no jogo de mercado. É 

importante reiterar que a incorporação de tais processos por diferentes países tem-se dado de 

forma distinta e gradativa e tem carecido de adaptações dadas as particularidades de cada um, 

a saber: condições econômicas, políticas, sociais, ideológicas, entre outros pontos. 

O modelo de acumulação flexível traz consigo a necessidade da qualificação 

profissional para a reformulação do processo de racionalização da produção e do trabalho. 

Entre as características principais exigidas aos trabalhadores, estão: a flexibilidade, a 

polivalência, a criatividade, a capacidade de trabalhar em equipe e de resolver problemas. 

Nessa perspectiva, o estabelecimento de uma conexão entre a educação e a formação 

profissional, de maneira a maximizar a competência, torna-se um imperativo para a 

reestruturação da formação dos trabalhadores baseada nesses novos aportes. Apesar do 

discurso toyotista enaltecer a valorização do trabalho e do trabalhador, convém destacarmos 

alguns de seus efeitos como a precarização do trabalho, o incremento da exigência da 

qualificação para os trabalhadores, o aumento do desemprego estrutural, o enfraquecimento 

dos vínculos coletivos e o aumento da competitividade. As contradições do capital são muitas; 
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seu desprezo pelo trabalhador é total. Portanto, pensar na existência de uma relação de 

respeito do capital para com o trabalhador constitui uma atitude, no mínimo, alienada. 

Em face dos novos padrões produtivos e de competitividade, os quais exigem novas 

qualificações aos profissionais, a educação passa a ser vista como um artefato estratégico 

essencial para o desenvolvimento econômico, cabendo-lhe a preparação de mão de obra para 

o mercado de trabalho, a produção dos meios para o funcionamento da economia e a evolução 

do conhecimento científico. Logo, organismos internacionais como o BM, a Cepal e a Unesco 

orientam os Estados-membros a promoverem reformas educacionais cuja finalidade é tornar 

os sistemas de ensino mais eficientes para o preparo de cidadãos capazes de lidar com as 

transformações no processo produtivo e contribuir com a economia globalizada. Para os 

países emergentes inseridos nesse contexto, foi elaborado um projeto de educação, o PPE 

(1980-2000), sendo continuado pelo Prelac (2002-2017), cujos principais focos eram, por um 

lado, a expansão dos sistemas educacionais e a qualidade do ensino; por outro, a formação 

docente, isso por meio da implementação de reformas que apontassem na direção financeira, 

fato que nos leva a questionar a concepção de qualidade defendida por esses organismos. Para 

a formação docente inicial, grosso modo, a intenção era que os países implantassem um 

modelo técnico-profissional e deslocassem o foco da formação para o ensino superior. 

No Brasil, os esforços empreendidos pelos governos que se sucederam, a partir da 

década de 1990, primaram pela legislação em favor da flexibilização do sistema educacional, 

considerando a orientação dos organismos internacionais para a redução dos gastos com o 

setor, embora de forma distinta em cada governo. Entre os principais atos normativos que 

contribuíram para a flexibilização do ensino superior e, consequentemente, para a expansão 

das licenciaturas, destacamos a aprovação da Lei nº 9.394/1996 (LDB), que, no tocante à 

formação docente inicial, tem permitido a criação e expansão de cursos e instituições sem a 

devida infraestrutura para formar professores e, ainda, viabilizado a difusão do modelo de 

formação técnico-profissional entre as diferentes organizações acadêmicas, tanto públicas 

quanto privadas, apesar da oposição da Anfope. 

Outros atos normativos incidiram sobre a formação docente inicial, contribuindo para 

a sua expansão em cursos de licenciatura presenciais no Brasil, a exemplo: Lei nº 9.424/1996 

(Fundef); Lei nº 10.172/2001 (PNE); Lei nº 10.260/2001 (Fies); Lei nº 11.096/2005 (Prouni); 

Lei nº 11.892/2008 (RFEPCT, IF); Decreto nº 2.306/1997; Decreto nº 3.860/2001; Decreto nº 

4.914/2003; Decreto nº 5.225/2004; Decreto nº 5.773/2006; Decreto nº 6.096/2007 (Reuni); 

Decreto nº 6.755/2009; Decreto nº 7.219/2010 (Pibid); Resolução CNE/CP nº 1/1999. 
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A elevação da formação docente inicial para o nível superior, no período de 2003 a 

2014, deu-se, em parte, por meio da adoção dos princípios da diversificação institucional, da 

diversificação das fontes de financiamento, da privatização e da focalização.  

O estudo comprovou que houve aumento no número de cursos de licenciatura 

presenciais, que passaram de 5.295 em 2003 para 7.241 em 2014, um aumento de 36,8%. O 

número de matrículas nas licenciaturas presenciais também aumentou, embora em uma 

projeção menor que a dos cursos. As matrículas passaram de 838.102 em 2003 para 925.942 

em 2014, obtendo um crescimento de apenas 10,5%, o que pode ser explicado pelo aumento 

da oferta de cursos a distância e, maiormente, pela baixa atratividade da carreira. Apesar do 

maior número de cursos e matrículas ter estado sempre nas universidades, nesse período, os 

maiores aumentos percentuais entre os anos analisados aconteceram em outras organizações, 

sobretudo, nos IF e Cefet, fato que pode ser atribuído aos efeitos da Lei nº 11.892/2008, que 

cria os IF, determinando o percentual mínimo de 20% de suas vagas para a formação de 

professores. As variações percentuais dos cursos e matrículas foram, respectivamente, de 

28,3% e 7,3% nas universidades, 62,8% e -5,9% nos centros universitários, 31,7% e 8,5% nas 

faculdades e 369,9% e 851,9% nos IF e Cefet. Este cenário corrobora o entendimento de que 

há uma tendência da formação ocorrer fora das universidades, principalmente, fora das 

universidades públicas estatais, ou seja, das instituições de referência nesse tipo de atividade. 

A categoria pública obteve, no período analisado, o maior aumento nos cursos de 

licenciatura presenciais, chegando a uma variação de 48,2%, pois passou de 2.716 em 2003 

para 4.024 em 2014. Já a categoria privada cresceu apenas 24,7%. Quanto às matrículas, 

também foi observado um expressivo aumento na categoria pública de 31,9%, passando de 

382.358 para 504.347, enquanto na privada houve um decréscimo de -7,5%. Essa diferença 

entre as categorias administrativas, atribuímos, por um lado, aos efeitos da Lei nº 11.892/2008 

e do Decreto nº 6.096/2007, tendo em vista que se tratam de atos normativos de fomento à 

oferta de ensino superior nas instituições públicas; por outro, de modo especial, imputamos 

aos efeitos do Decreto nº 6.755/2009 e do Decreto nº 7.219/2010, por terem fomentado ou 

estarem fomentando a oferta, exclusivamente da formação de professores, em IES. Apesar dos 

dois últimos decretos permitirem a participação de instituições privadas, seus efeitos nas 

instituições públicas são marcantes.  

Embora cientes dos pontos negativos desses atos normativos para a formação docente 

inicial, diante do contexto que se caracteriza pelos desmontes da educação pública, 

particularmente da educação superior, e pelo visível descaso com o processo formativo do 

professor, ressaltamos nossa preocupação com o fato – ainda mais negativo, do nosso ponto 
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de vista – dessa formação se consolidar a serviço do capital e nas mãos dos grupos 

empresariais, conforme os preceitos neoliberais.  

Ao longo do estudo, inferimos que o envolvimento dos governos petistas, 

principalmente do governo Lula, com as políticas neoliberais, deu-se de modo a favorecer o 

acesso de pessoas de condição socioeconômica desfavorecidas aos cursos de licenciatura, 

contribuindo também para que os professores não licenciados da educação básica obtivessem 

a formação de acordo com as exigências da LDB. Dessa forma, mesmo diante das orientações 

para os ajustes fiscais, a partir dos atos normativos discutidos neste trabalho, foi possível 

percebermos um maior investimento no campo das políticas de formação inicial. 

Apesar da temática da formação do professor fazer parte da agenda governamental das 

políticas públicas brasileiras e dos governos, a saber, FHC, Lula e Dilma, sob o discurso de 

elevar a qualidade do ensino básico do País por meio da qualificação docente, e de terem 

investido na expansão das licenciaturas, o problema é que ainda subsiste um número de 

professores que atuam sem a devida qualificação. Além disso, há a problemática da qualidade 

de alguns cursos oferecidos, que, por enfatizarem, sobretudo, a preparação profissional para o 

trabalho, têm confirmado o descomprometimento com a formação do professor.  

Compreendemos formação docente inicial enquanto processo que oportuniza a criação 

das bases sobre as quais o professor se apoiará para exercer seu ofício. Por isso, entendemos 

que o processo formativo precisa ser consistente, ocorrer em um espaço que considere o 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, de modo a oportunizar a 

articulação entre teoria e prática, bem como contribuir com a construção da identidade 

docente. Acrescentamos, ainda, que as políticas de formação docente devem estar alinhadas às 

políticas de valorização docente, tendo por finalidade contemplar os eixos: formação, carreira, 

remuneração e condições de trabalho. 

Por meio da construção desta dissertação, foi possível traçar um panorama do quadro 

expansivo da formação docente inicial no Brasil, no período de 2003 a 2014, tendo claro, 

contudo, que tais discussões, apesar de sua contribuição para os debates acerca do assunto, 

não são conclusivas, necessitam, portanto, de continuidade, uma vez que se trata de um tema 

desafiador, principalmente na atualidade, dado os desmontes do processo formativo docente. 
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