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O professor é um 

profissional essencial

A Normalista –

Adolfo Caminha

• Imaginário social sobre o professor – alguém que marca vidas

A Lição de Anatomia de Dr Tulp, 1632 - Rembrandt

• Uma formação que atravessa 

toda a vida do professor

• Professor tem uma tarefa complexa - formar aos saberes sociais

• Uma formação que requer 

saberes específicos

A Lição de Anatomia de Dr Tulp - 1632 - Rembrandt



CENÁRIO ATUAL:

Tempos muito duros 

para a FP 



- Reconfiguração política

- Desmonte da Educação – ataques a 

escola e a universidade

- Democracia em risco – perda de direitos

- A FP aparece no discurso político 

como um problema sério 

Cenário atual:

tendência de 

desqualificação dos 

professores

Total de matrícula ES:  8.048.701 

Privada: 6.058.623 (75%) 

Pública: 1.990.078

Licenciaturas: 1.520.494 matrículas

na rede privada = 62% 

Pedagogia: 690.780 matrículas 

na rede privada = 80% 
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• MEC – últimas cenas (09/2019):

-Anúncio de 2 ações: Forma Brasil Docente e o Forma Brasil Gestor

- Abre consulta pública sobre documento de referência das Diretrizes 

Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a formação Inicial e 

Continuada de Professores da EB 

Cenário 

atual

• Marca: ausência de política voltada para a FP

• Política Nacional de Formação de Professores 

(PNFP) - anúncio do MEC, em outubro de 2017. 

- Proposta para a Base Nacional Comum da 

Formação dos Professores da Educação Básica 
(PBNCFP) - texto produzido na gestão do ex-presidente Michel 

Temer, encaminhada ao Conselho Nacional de Educação (CNE) em 

dezembro de 2018 e recolhido pelo Ministério da Educação no 

atual governo.



PERSPECTIVAS...

Dos desafios a 

enfrentar na formação 

de professores 

Trazer a formação para 
dentro da profissão 

Tornar a carreira atraente

Apoiar os professores
iniciantes

Investir na formação dos 
formadores de professores

Fortalecer a formação 
pedagógica nas licenciaturas



[...] os estudos no Pibid me mostraram que

existem várias formas do aluno resolver uma 

situação problema. Normalmente o professor ele 

tem uma tendência de querer aquela resposta, aquele 

cálculo daquele jeito que ele ensinou. E eu aprendi 

no Pibid a aceitar as várias estratégias que um 

aluno tem prá chegar a uma resposta. [...] Eu 

lembro quando nós fizemos a seleção dos alunos que 

iriam participar do Subprojeto e os alunos ‘quase’ 

chegavam a resposta, todo o processo estava correto, 

só a resposta final estava errada. [...] nesse trabalho, 

com a coordenadora, [...] ela foi nos mostrando que 

em todo aquele processo o aluno estava com o 

raciocínio lógico organizado[...]. Eu fiquei com aquilo, e 

aí eu fui pensando, estudando um pouco mais, e nisso 

aí eu comecei a mudar. (P28PA).

Trazer a 

formação para 

dentro da 

profissão 

Desafios...



Desafios...

Tornar a 

carreira 

atraente

A dificuldade em relação a 

indisciplina dos alunos, isso 

é desmotivante e, por 

vezes, nos faz pensar em 

desistir. (Prof. iniciante H)

Outro aspecto difícil da 

docência e lidar com salas 

de aulas lotadas  e com 

alunos indisciplinados,  pois 

na minha formação não 

aprendi a contornar tais 

situações. (Prof. iniciante J)

O salário é pouco 

atrativo. Infelizmente o 

professor em início de 

carreira tem que se 

sobrecarregar com muitas 

turmas e trabalhar os três 

turnos para tentar ter 

uma vida decente! 

Enquanto o salário inicial 

não for digno de um 

salário de nível superior 

infelizmente a evasão dos 

cursos de licenciaturas só 

tende a aumentar. 
(Prof. iniciante L)



Desafios...

Apoiar os 
professores
iniciantes

Quando adentrei pela 

primeira fez em sala de aula 

fiquei bastante assustada, 

pois agora era só eu e os 

meus alunos. Como devo 

proceder? Por que antes era 

bolsista e não ficava só com 

as crianças e, por conta 

disso, pensei em desistir, mas 

comentei essa insatisfação 

com alguns professores e 

eles me confortaram dizendo 

que era assim mesmo, mas 

que depois veria que era 

apenas nervosismo por conta 

do novo 
(Prof. iniciante A)

A dificuldade da 

aceitação dos 

professores efetivos e 

veteranos para com o 

reconhecimento das 

diferentes práticas de 

professores 

temporários e novatos. 

Principalmente uma 

desvalorização dos 

docentes jovens com 

uma prática 

diferenciada, acaba 

que os mais antigos 

"debocham" e não os 

respeitam. 
(Prof. iniciante B)



Desafios...

Investir na 

formação dos 

formadores de 

professores

• Uma das coisas que mais me marcaram foi quando eu 

encontrei um aluno, um jovem, e ele disse assim: “A 

senhora lembra de mim?”. Eu disse: “Não”. “Mas eu 

lembro da senhora, eu fui seu aluno e a senhora me 

reprovou. Foi na oitava série”. Isso foi tão marcante 

para mim...; é que, da forma como estudei, da 

forma como eu aprendi, eu achava que era normal, 

que era comum reprovar e exigir daquela forma: que o 

aluno tinha que dizer o que eu estava dizendo. [...] Foi 

isso que foi passado para mim na minha formação 

e eu achava que era certo. [...]. Então, acho que 

melhorou muito nesse sentido, que a gente melhorou 

na forma de selecionar os conteúdos, de relacionar 

conteúdo e forma, de trabalhar os conteúdos, de 

aproximar da vivência dos meninos e na avaliação 

também. Isso o PIBID me deu (P4FLE).



Desafios...

Fortalecer a 

formação 

pedagógica nas 

licenciaturas

[...] eu cresci muito. Até a minha 

visão como professor, hoje eu 

tenho uma visão diferente do que 

eu tinha na sala de aula, porque eu 

já vejo meus alunos pedindo alguma 

intervenção diferente e não chegar 

lá na sala de aula, tacar conteúdo, 

tchau e benção, entendeu? Eu acho 

que o PIBID, ele me proporcionou 

essa visão. (P25MA).

Antes do PIBID a gente trabalhava de modo mais sistemático, 

trabalhava assim: teoria, que fechava o conteúdo programático; aí 

fechava a teoria, exercícios, correção dos exercícios e avaliação. 

Depois que tivemos a oportunidade de participar do PIBID, a 

gente ampliou nossos horizontes. Isso mudou (P33BE).

Praticidade, porque 

assim, [...] quando a 

gente entra na escola 

[...] é uma coisa 

completamente 

diferente [...]. Eu hoje 

consigo planejar uma 

aula bem melhor [...] 
(P9FA)



A formação de professores não é 

um mercado. 

Precisamos resistir!!!



CONVITE

Discutir a 3ª versão 

do parecer que visa 

fazer uma revisão 

da Resolução do 

CNE/CP nº 02/2015 

-

MEC – audiência 

pública 08/10

http://portal.mec.go

v.br/index.php



Contatos

Profa. Dra. Isabel Maria 

Sabino de Farias

E-mail: isabel.sabino@uece.br 

Telefone: (85) 3101-9626

Queima dos escritos de Jan Huss diante de um príncipe 

Lucas Cranach – Tela de 1530

mailto:joao.nunes@uece.br

