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1 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES (Profissionais da Educação) 

 

 Trata dos processos de titulação, qualificação, atualização e/ou capacitação dos 

professores dos diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino. A formação de 

professores implica e envolve diferentes saberes, conhecimentos e dimensões de seu 

trabalho político-pedagógico. Além disso, envolve tanto a formação inicial quanto a formação 

continuada e pode ocorrer por meio da educação presencial ou a distância. A primeira é 

realizada em instituições públicas ou privadas, devidamente credenciadas pelos órgãos 

competentes, e a segunda em diferentes instituições e espaços educativos formais e não-

formais.  

 

 

1.1 - Dimensões constitutivas da formação de professores 

 

1.1.1 - Políticas de formação 

 

As políticas de formação se referem a um campo no contexto das políticas de 

educação, que envolvem programas, projetos e ações formuladas e implementadas pelos 

governos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais, que visam a titulação, 

qualificação, atualização e/ou capacitação dos professores dos diferentes níveis, etapas e 

modalidades de ensino. Esses programas, projetos e ações de formação podem ser 

implementados também por organizações e instituições educativas, governamentais ou não-

governamentais, sob a orientação, supervisão e/ou financiamento das diferentes instâncias 



de governo, como parte das estratégias das políticas de formação. As políticas de formação 

de professores se constituem em um dos principais campos de disputa teórica, política e 

ideológica no campo das políticas educacionais, uma vez que coloca em evidencia e 

envolvem diferentes concepções, instituições e perspectivas para o desenvolvimento 

profissional daqueles que atuam na área da educação. No contexto das políticas de 

formação, os programas, projetos e ações envolvem tanto a formação inicial quanto a 

formação continuada e pode se realizar por meio da formação presencial e da formação a 

distância. 

Atualmente está em curso a Política Nacional de Formação dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, instituída pelo Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009. 

Por meio desta política anuncia-se a perspectiva de se organizar a formação inicial e 

continuada desses profissionais, dentro de um regime de colaboração que abranja a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

 

 

1.1.2 - Formação inicial 

 

Na formação inicial se obtém o requisito legal para inserção profissional no exercício 

do magistério na educação básica, nas diferentes etapas e modalidades de ensino. Esta 

formação inicial pode ocorrer a partir do nível médio de ensino, por meio do Curso Normal - 

nível médio, que habilita os egressos para atuarem no magistério na educação infantil e nos 

iniciais do ensino fundamental. Em nível superior, a formação inicial de professores se dá 

nos seguintes cursos: a) nos cursos de Pedagogia e Normal Superior, que também habilitam 

para atuação na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; b) nos demais 

cursos de licenciatura, organizados em torno de áreas de conhecimento específico, em que 

ocorre a formação inicial para atuação nos diferentes campos disciplinares nos anos finais 

do ensino fundamental e no ensino médio. A formação inicial de professores no nível 

superior pode ocorrer em universidades, centros universitários, faculdades e institutos 

superiores de educação, iftes. 

A formação inicial de professores pode ocorrer, também, por meio de programas 

especiais de formação pedagógica de docentes, voltados para formação de docentes no 

nível superior para as disciplinas que integram as quatro séries finais do ensino fundamental, 

o ensino médio e a educação profissional em nível médio. Estes programas são destinados, 

especificamente, aos portadores de diploma de nível superior com o objetivo de suprir a falta 

de professores habilitados em determinadas disciplinas e localidades, em caráter especial. 

Estes programas são conhecidos como complementação pedagógica, quando o público alvo 



são bacharéis ou tecnólogos; ou como 2ª licenciatura quando o público alvo são aqueles que 

já concluíram uma primeira licenciatura. 

 

 

1.1.3 - Formação continuada  

 

A formação continuada se refere aos processos e práticas de atualização e 

qualificação dos professores desenvolvidos nos diferentes percursos, instituições e 

modalidades. Nesse sentido, é preciso considerar as seguintes possibilidades: práticas 

institucionalizadas de formação construídas no cotidiano das unidades educativas em 

grupos de estudo e/ou discussão, trocas de experiências e saberes (formação contínua 

(Nóvoa, 2002)); processos formativos organizados no âmbito de determinada rede de ensino 

pelos órgãos de gestão educacional (Secretarias de Educação, Centros de Formação de 

Professores etc.); processos formativos, voltados para capacitação e atualização docente, 

ofertados por instituições de ensino superior por meio de cursos de extensão, 

aperfeiçoamento e pós-graduação em nível de especialização (lato sensu) ou de mestrado e 

doutorado (stricto sensu).  

Em muitos sistemas e redes a formação continuada realizada pelos órgãos de gestão 

educacional ou instituições formadoras se articula ao desenvolvimento profissional dos 

professores, com impactos em sua remuneração e evolução na carreira. Processos 

formativos com estas características tem um caráter mais formal e estruturado e podem 

estar inseridos em uma política de valorização dos professores. 

A formação continuada dos professores pode se realizar e acontecer, também, 

mediante processos e percursos formativos menos formais ou não-formais, muitas vezes 

desenvolvidos no âmbito de determinada instituição de ensino, ou então organizados por um 

grupo de professores específicos, com vistas a possibilitar a socialização de experiências, 

reflexões e estudos entre esses professores, possibilitando a constituição de espaços de 

formação mútua. 

Destaca-se, ainda, a possibilidade da autoformação do professor numa perspectiva, 

crítico-reflexiva, construída e realizada por meio de processos e práticas que valorizam e 

reconhecem o pensamento autônomo dos docentes. Nessa perspectiva, torna-se relevante 

considerar as possibilidades que os professores constroem e realizam a partir de seus 

referenciais teóricos, políticos, pedagógicos e institucionais, num investimento pessoal, 

sustentado num trabalho livre, criativo, a partir de projetos próprios de estudo, reflexão e 

análise. 

 



1.1.4 - Formação presencial 

 

A formação presencial é aquela que se realiza por meio da educação presencial, 

sustentada em processos formativos que se estruturam e desenvolvem no contexto da sala 

de aula e em atividades complementares orientadas a partir da sala de aula, na relação 

direta e imediata entre professor e aluno. Na formação presencial de professores também 

pode se recorrer ao uso das novas tecnologias da informação e comunicação, inclusive 

ambientes virtuais de aprendizagem, no entanto, esses recursos são utilizados de modo 

complementar e como apoio aos processos de ensino e aprendizagem presenciais, uma vez 

que estes processos são organizados de modo que sua base e orientação é definida e 

realizada, predominantemente, na relação presencial de professores e alunos a partir de 

recursos, procedimentos e materiais didáticos previamente selecionados. A formação de 

professores realizada na modalidade presencial implica a troca imediata de saberes, 

percepções, experiências, entre professores e alunos. 

 

1.1.5 - Formação a distância 

 

A formação a distância é aquela que se estrutura e se desenvolve sustentada em 

processos formativos que tem como base o uso das tecnologias da informação e 

comunicação e que, portanto, realiza-se por meio da educação a distância. No contexto 

destas tecnologias se situam tanto os materiais impressos (livros, apostilas etc.), quanto 

outras possibilidades de materiais e tecnologias disponibilizados por meio do rádio, da 

televisão e de ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Na formação de professores 

por meio da educação a distância a relação entre professores e alunos se dá mediada pelo 

material didático produzido e disponibilizado por meio do uso das tecnologias da informação 

e comunicação, e não de forma direta e presencial. A formação de professores a distância, 

além de envolver o aluno e o professor responsável pela produção do material pedagógico e 

orientação didática geral; implica também a participação de outros sujeitos e profissionais 

nos processos formativos, a depender das diretrizes pedagógicas, das tecnologias utilizadas 

e da estrutura organizacional que orientarão esses processos, tais como diagramadores; 

editores gráficos; web designers; designers instrucionais; tutores, dentre outros. No contexto 

da educação a distância o tutor assume um papel central no processo formativo, pois é ele 

que mantém uma interlocução mais imediata com o aluno por meio de diferentes canais e 

possibilidades de comunicação (telefone, e-mail, plataformas virtuais, etc.), realizando o 

trabalho de apoio ao processo de aprendizagem; de auxílio individual ao alunos, inclusive 



com esclarecimento de dúvidas em relação aos textos ou material de auto-estudo; de 

moderador e/ou dirigente de discussões em grupos, dentre outras tarefas. 

 

1.1.6 - Formação para diversidade 

 

Refere-se aqueles programas, projetos e ações no campo da formação que visam a 

titulação, qualificação, atualização e/ou capacitação dos professores dos diferentes níveis, 

etapas e modalidades de ensino, para atuar na perspectiva e na área da "diversidade". Esta 

área implica diferentes espaços, práticas e processos educativos nos quais são colocados 

em relevo aspectos e dimensões relativos à pluralidade e diversidade cultural, étnico, racial 

e/ou de gênero; aos direitos humanos; às populações do/no campo; aos povos indígenas e 

quilombolas; à educação de jovens e adultos (EJA); às pessoas com deficiência física 

(educação especial), dentre outras. Destacam-se, nesse sentido, as experiências de 

formação na área da EJA, da licenciatura do campo e/ou indígena, da educação inclusiva e 

especial, dentre outras. 
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