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1.RESUMO 

 
O Presente artigo se constitui de dados de uma pesquisa em andamento com 

intuito de apresentar, por meio de uma abordagem estrutural-histórica, alguns 

dos principais esforços da política pública de gestão e formação de professores 

abordando as iniciativas do Ministério da Educação e de Instituições de Ensino 

Superior em regime de parcerias institucionais que induzem estratégias 

formativas por meio de programas estruturados sob um modelo de gestão 

compartilhada. Nesta condição, a politica pública de formação docente é 

concebida, sob a intervenção do Estado que financia as ações 

descentralizadas, pois os estados e municípios brasileiros não conseguem 

suplantar recursos financeiros para uma ação continuada e persistente nesta 

área. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A pesquisa em andamento, está sendo construída a partir de uma abordagem 

histórica das iniciativas do Ministério da Educação no campo da 

implementação de politicas públicas direcionadas à formação docente com 

espaço delimitado a partir de 1965, quando foram criados seis centros, com 

sede nas capitais dos estados de São Paulo – Centro de Educação Científica 

do Estado de São Paulo (CECISP), Minas Gerais - Centro de Educação 

Científica de Minas Gerais (CECIMIG), Bahia - Centro de Educação Científica 

da Bahia (CECIBA), Rio Grande do Sul - Centro de Educação Científica do Rio 

Grande do Sul (CECIRS), Guanabara - Centro de Educação Científica da 

Guanabara (CECIGUA) e Pernambuco - Centro de Educação Científica do 

Nordeste (CECINE). Esses centros funcionavam mediante convênios 

assinados com as respectivas secretarias de educação e universidades. 

No ano de 1972, um Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio – 

PREMEM, foi criado pelo Ministério da Educação, e tinha como objetivo 

específico incentivar o desenvolvimento quantitativo, a transformação 

estrutural e o aperfeiçoamento do ensino de várias áreas incluindo-se 



                                                        

 

 

prioritariamente a de Ciências e Matemática. Neste mesmo ano, o MEC criava 

o Projeto Melhoria do Ensino de Ciências e designava o PREMEM como órgão 

executor do projeto. O projeto atuou no período de 1972 até 1980.  

 

3.OBJETIVOS 

Geral 

O estudo visa apresentar alguns elementos históricos que marcam o inicio das 

politicas públicas voltadas para a formação de professores no âmbito do 

Ministério da Educação e suas parcerias institucionais. 

 

Específicos 

- Revisar a Literatura sobre o tema; 

- Identificar e analisar os fatores críticos da politica induzida pelo Ministério da 

Educação; 

- Analisar a importância dos programas de formação docente em áreas 

prioritárias; 

- Identificar a base histórica de formação docente em matemática e Ciências  

no Brasil. 

 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa, que encontra-se em andamento, tem como objetivo a 

investigação do processo histórico da politica pública de formação docente e 

para tanto, a metodologia que orienta o estudo consignado ao tema, parte 

inicialmente de uma abordagem de cunho qualitativo de natureza descritiva e 

analítica, apoiada em base documental. E, de acordo com Moreira (1999, p.32), 

pesquisa qualitativa é um termo que tem sido usado alternativamente para 

designar várias abordagens à pesquisa no campo da Educação.  

5. DESENVOLVIMENTO 

O marco teórico encontra-se em processo de aprimoramento considerando que 

esta pesquisa está em desenvolvimento no âmbito do Programa de iniciação 

Científica da FAE-DF. Neste sentido, o grupo se estrutura sob os conceitos e 

perspectivas dos estudos de Gatti (2011) em relação a uma perspectiva 

histórica sobre a formação de professores no Brasil, que vai do século XIX ao 

inicio do século  XX.  



                                                        

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES DA PESQUISA         

Alguns dados obtidos até o momento e que estão sendo estudados pelo 

PICFAE mostram que, apesar da formação ter melhorado no País, há docentes 

sem diploma de graduação em todas as etapas escolares. De cada 10 

professores que dão aulas na educação básica brasileira, dois trabalham sem 

diploma de ensino superior. O índice de docentes não graduados é maior nas 

turmas da educação infantil, mas há professores trabalhando sem formação 

adequada inclusive no ensino médio. 
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