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Os docentes, em suas ações profissionais, precisam recorrer 

ao conhecimento das áreas nas quais são especializados e, do mes-
mo modo, ao conhecimento pedagógico para que possam melhor 
ensinar e fomentar a aprendizagem. Neste sentido, o objeto deste 
trabalho constituiu-se pela história dos cursos de licenciatura, es-
pecificamente, do curso de História da Universidade Estadual do 
Ceará – UECE. 

Neste escrito, objetivamos compreender a constituição do 
curso de formação de professores de História da UECE. Por objeti-
vos específicos, escolhemos descrever a formação docente no Bra-
sil, referenciada nos marcos legal; desvelar a constituição histórica 
do Curso de licenciatura em História e caracterizar a proposta for-
mativa do curso de História da UECE. 

A metodologia de pesquisa recorreu à abordagem qualitati-
va, utilizando as técnicas de coleta de dados bibliográficos e docu-
mentais. Deste modo, destacamos que, entre as fontes de pesquisa 
documental, pode-se incluir “leis, declarações estatutárias e tam-
bém os relatos de pessoas sobre incidentes ou períodos, nos quais 
elas estiveram envolvidas de fato” (MAY, 2004, p.208). Como fontes, 
analisamos e descrevemos os aspectos referentes à história da for-
mação docente descrita nas Constituições, nos Decretos e nas Leis 
do período imperial e republicano. 

Com o objetivo de sistematizarmos as informações no texto, 
optamos por organizá-lo em três partes, nas quais, primeiramen-
te, descrevemos os aspectos legais concernentes à formação de 
professores a partir da década de 1930. Em seguida, abordamos a 
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constituição histórica da formação docente no curso de História da 
UECE e, para finalizar, apresentamos a proposta formativa da licen-
ciatura em História. 

Formação docente: aspectos legais 

A década de 1930, período de transformações políticas, eco-
nômicas e sociais, destacou-se, no campo educacional, pela criação 
do Ministério da Educação e Saúde Pública. No tocante à formação 
dos professores, a primeira alteração nas condições de formação 
destes profissionais estava descrita na reforma Francisco Campos. 
Deste modo, na acepção de Vicentini e Lugli (2009), temos que

Em 1931, quando se criou o registro para os professores do 
ensino secundário no Ministério da Educação, prevendo a 
exigência da formação universitária especifica fornecida pe-
las Faculdades de Filosofia, ou seja, a licenciatura. O profes-
sor licenciado obtinha o registro no Ministério e assim lhe 
era conferido o direito legal de lecionar (p. 64).

 Também foi criado o Registro Provisório para garantir a pos-
sibilidade de transição entre o status quo ante e o que a lei projetava 
como ideal destinado aos docentes sem formação em licenciatura. 
Para a obtenção deste registro, encontramos nos escritos de Vicen-
tini e Lugli (2009), a ideia de que era necessário,

Apresentar prova de idoneidade moral, certidão de idade 
e uma certidão de aproveitamento em instituto oficial de 
ensino secundário e superior, nacional ou estrangeiro, nas 
disciplinas de inscrição. Além disso, era requerido para a 
obtenção do Registro Provisório que o candidato apresen-
tasse quaisquer títulos ou diplomas científicos, publicações, 
bem como prova de exercício regular do magistério durante 
pelo menos dois anos (P. 64). 

Os primeiros cursos de formação de professores, em termos 
de licenciatura, foram organizados no Brasil nos anos de 1930 com 
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a instituição das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras – FFCL. 
Em 1931, Francisco Campos, então ministro da Educação e Saúde, 
promoveu a implementação de um modelo educacional baseado nos 
ideais escolanovistas, no contexto do qual a expansão da oferta de va-
gas do ensino primário e secundário marcou o aumento da demanda 
de formação de professores para atuar nestes níveis de ensino. 

A primeira reforma1, empreendida pelo Ministro da Educa-
ção e Saúde Pública, e, sem dúvida, a de maior alcance entre todas 
as que se realizaram nesse domínio em mais de 40 anos de regime 
republicano, foi a do ensino superior, que Francisco Campos reor-
ganizou em bases e com segurança. 

A parte central dessa reforma traçada no decreto nº 19.851, 
de 11 de abril de 1931, e verdadeiramente inovadora de 
nosso aparelho de cultura é o estatuto das universidades 
brasileiras em que se adotou ‘como regra de organização do 
ensino superior da República o sistema universitário’ e se 
exigiu para que se fundasse qualquer universidade no país, 
‘a incorporação de, pelo menos, três institutos de ensino su-
perior, entre os mesmos incluídos os de Direito, de Medicina 
e de Engenharia ou, ao invés de um deles, a Faculdade de 
Educação, Ciências e Letras‘. (AZEVEDO, 1971, p. 669).

 No período de 1931 a 1939, foram criadas unidades de ensi-
no nos diferentes projetos de universidade, destinadas ao processo 
formativo de professores, ou seja, os cursos de licenciatura. 

Baseando-se no Estatuto das Universidades Brasileiras, 
promulgado pelo Governo Provisório, por via do Decreto 19.852, 
1 A Reforma Francisco Campos, como ficou conhecida, criou, ainda, o Conselho Na-
cional de Educação (Decreto 19.850, de 11/04/1931); a regulamentação do ensino 
superior (Decreto 19.851, de 11/04/1931); e a organização da Universidade do Rio 
de Janeiro (Decreto 19.852, de 11/04/1931). (ROMANELLI, 2009). Esta seria forma-
da pela Escola de Minas, pelas Faculdades de Farmácia e Odontologia, pela Escola de 
Belas Artes, pelo Instituto Nacional de Música, além das faculdades existentes desde 
1920 (Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina e Escola Politécnica). Buscava-
-se, com isso, estabelecer as bases do sistema universitário brasileiro (SILVA e FE-
REIRA, 2011, p. 287).
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datado de 11 de abril de 1931, no Art. 5 – I foi organizada a congre-
gação em unidade universitária de pelo menos três dos seguintes 
institutos do ensino superior: Faculdade de Direito, Faculdade de 
Medicina, Escola de Engenharia e Faculdade de Educação, Ciências 
e Letras. A última instituição referida no artigo seria responsável 
pela qualificação de estudantes considerados capazes de exercer o 
magistério, utilizando para isso um currículo seriado que atendes-
se as exigências educacionais do País. 

Os cursos de licenciatura foram instituídos na USP no ano de 
1934 com o objetivo de oferecer aos bacharéis os conhecimentos 
pedagógicos necessários às atividades relacionadas ao exercício de 
ensino (PIMENTA e ANASTACIOU, 2011).

A Lei de Nº 7.462, promulgada em 05 de julho de 1937, no 
período do governo Vargas, estruturou a Universidade do Brasil 
que contaria com a Faculdade Nacional de Filosofia, anteriormente 
intitulada Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, sendo 
regulamentada pelo Decreto-Lei de Nº 1.190, datado de 04 de abril 
de 1939. Uma das finalidades da instituição era preparar candida-
tos para o magistério secundário e normal. A Faculdade Nacional de 
Filosofia era composta de quatro secções fundamentais, que eram: 
a) Secção de Filosofia; b) Secção de Ciências; c) Secção de Letras; d) 
Secção de Pedagogia e uma Secção Especial de Didática. 

No capítulo III do Decreto-Lei de Nº 1.190, ficou expressa a 
organização dos cursos ordinários ofertados pela Faculdade Nacio-
nal de Filosofia, cuja duração da formação era de três anos que, com 
a conclusão, conferia ao discente a titulação de bacharel nas áreas 
de Filosofia, Matemática, Física, Química, História Natural, Geogra-
fia e História, Ciências Sociais, Letras Clássicas, Letras Neolatinas, 
Letras Anglo-Germânicas e Pedagogia. A secção XII do referido do-
cumento continha o curso de Didática, cuja duração era de um ano e 
que, ao ser cursado por bacharéis, permitiria o título de licenciado, 
permitindo o exercício do magistério. Amparado pelo decreto cita-
do anteriormente, surgiu o modelo de formação docente chamado 
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de esquema 3+1. A formação 3 + 1 estava estruturada em três anos 
específicos nos cursos de especialidade, por exemplo, de História, 
Física, Química e Filosofia, seguidos de mais um ano para obter o 
título de licenciado. Nesse ano adicional, estudavam-se conforme a 
lei federal, as seguintes disciplinas: Didática Geral e Especial, Psico-
logia Educacional, Administração Escolar, Fundamentos Biológicos 
da Educação e Fundamentos Sociológicos da Educação. Deste modo, 
pretendia-se garantir a preparação pedagógica dos professores. 

No inicio da década de 1960, ocorre a promulgação da pri-
meira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB de Nº 
4.024, de 20 de dezembro de 1961. Essa Lei, em seu Capítulo IV, 
tratava do Processo de Formação do Magistério para o Ensino Pri-
mário e Médio e enfatizava aspectos como: as finalidades do ensino 
normal; o processo de formação docente nos graus ginasial e co-
legial; a expedição de diplomas de acordo com o grau de ensino; 
a realização de cursos de especialização e aperfeiçoamento; a for-
mação de docentes para o grau médio em Faculdades de Filosofia, 
Ciências e Letras; cursos de formação para docentes do grau médio 
em Institutos de Educação.

No início da década de 1970, com a promulgação da Lei de 
Nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixou as diretrizes e bases 
para o ensino de 1º e 2º graus, foi possível verificar neste documen-
to, que a formação mínima para o exercício do magistério, consoan-
te os aspectos retratados no Art. 30, 

a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação espe-
cífica de 2º grau;
b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação es-
pecífica de grau superior, ao nível de graduação, represen-
tada por licenciatura de 1o grau, obtida em curso de curta 
duração;
c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica 
obtida em curso superior de graduação correspondente a 
licenciatura plena.
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§ 1º Os professores a que se refere a letra «a» poderão lecio-
nar na 5ª e 6ª séries do ensino de 1º grau se a sua habilita-
ção houver sido obtida em quatro séries ou, quando em três, 
mediante estudos adicionais correspondentes a um ano le-
tivo que incluirão, quando for o caso, formação pedagógica.
§ 2º Os professores a que se refere a letra «b» poderão al-
cançar, no exercício do magistério, a 2ª série do ensino de 
2º grau mediante estudos adicionais correspondentes no 
mínimo a um ano letivo.
§ 3º Os estudos adicionais referidos aos parágrafos anterio-
res poderão ser objeto de aproveitamento em cursos ulte-
riores (BRASIL, 1971).

Na perspectiva de oferta da formação docente na Lei 
5.692/71, notamos que, além da universidade, outras instituições 
podiam ofertar os cursos de formação de professores como: facul-
dades, centros, escolas, institutos e outros tipos de estabelecimen-
tos criados ou adaptados para esse fim, com autorização e reconhe-
cimento na forma da referida Lei. 

Na LDB Nº 9394/96, no artigo 62º, menciona que a formação 
de professores para lecionar 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 exer-
cício do magistério na educação infantil e nas quatro pri-
meiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 
médio, na modalidade Normal (BRASIL, 1996). 

Com a promulgação da LDB Nº 9394/96, são tomadas medi-
das no plano federal, com o intuito de redirecionar o sistema edu-
cacional no Brasil. Podemos observar estas modificações no que se 
refere à formação docente em universidades e institutos superiores 
de educação. 

Em buscas de melhorias educacionais, as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais foram aprovadas no ano de 2001 e sua finalidade 



Comunicações

GT 5 – HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E DA PEDAGOGIA

734 XIII Encontro Cearense de Historiadores da Educação – ECHE
III Encontro Nacional do Núcleo de História e Memória da Educação – ENHIME
III Simpósio Nacional de Estudos Culturais e Geoeducacionais – SINECGEO

ISBN
978-85-8126-065-5

é substituir o currículo mínimo dos cursos de Graduação. Nesse 
documento, foram relacionados o perfil dos formandos, compe-
tências e habilidades a ser adquirida durante período de formação 
acadêmica, a especificidade dos conteúdos curriculares básicos e 
complementares, a organização dos cursos de graduação para a 
formação de bacharéis e licenciados, a estruturação dos cursos na 
organização dos programas, disciplinas, áreas, setores ou outras 
modalidades, de acordo com seus objetivos específicos. Deveriam 
incluir, nos projeto pedagógico, os critérios para o estabelecimento 
das disciplinas obrigatórias e optativas, das atividades acadêmicas 
do bacharelado e da licenciatura, bem como a sua forma de organi-
zação: modular, por crédito ou seriado. Os cursos de licenciaturas 
deveriam ser orientados pelas Diretrizes para a Formação Inicial 
de Professores da Educação Básica em cursos de nível superior. Ou-
tro aspecto ressaltado consistiu no desenvolvimento dos estágios e 
atividades complementares, assim como a conexão com a avaliação 
institucional. 

No item, a seguir descreveremos a constituição do Curso de 
Licenciatura em História da UECE. 

 
A formação de professores: o curso de História da UECE

O curso de formação docente em História da UECE iniciou 
suas atividades, na cidade de Fortaleza, no ano de 1956, dentro da 
antiga Faculdade Católica de Filosofia do Ceará. A articulação da 
criação desta Faculdade envolveu setores como os Irmãos Maris-
tas, o Colégio Cearense (Instalações e Bibliotecas – sede provisó-
ria), professores da Escola de Agronomia, da Faculdade de Direito, 
da Escola Preparatória de Fortaleza, do Seminário da Prainha e do 
Liceu do Ceará (Corpo Docente), da Faculdade Católica de Filosofia 
do Rio Grande do Sul (modelo administrativo e pedagógico).

Em 1947, um decreto presidencial autorizou o funcionamen-
to da Faculdade Católica de Filosofia do Ceará e, naquele mesmo 
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ano, foi realizado o primeiro concurso de habilitação para o magis-
tério. A Faculdade foi encampada pelo Governo do Estado, median-
te lei Nº 8.423, datada de 03 de fevereiro de 1966, na qual passou a 
chamar-se Faculdade de Filosofia do Ceará (FAFICE). A lei Nº 8.337, 
de 25 de janeiro de 1967, transformou a faculdade em autarquia, 
funcionando em sede própria (atual Centro de Humanidades). Nes-
se período, a História, bem como a Geografia, foi considerada dis-
ciplina fundamental para a explicação dos fenômenos sociais em 
sua gênese. Assim, sintonizado com esta nova realidade, o curso 
atendia às demandas sociais e intelectuais da sociedade cearense 
e, politicamente, foi de fundamental importância para a criação da 
Universidade Estadual do Ceará – UECE.

A criação da UECE foi expressa nos escritos de Martins Filho, 
apresentando a “Resolução nº 02/75 do Conselho Diretor da FU-
NEDUCE, homologada pelo Decreto nº 11.233, de 10.03.75, criando 
a Universidade Estadual do Ceará e adotando as providências ne-
cessárias para seu Reconhecimento junto ao Conselho Federal de 
Educação”. (1079, p. 157). 

O curso de História originou-se do desdobramento do curso 
de Geografia e História, autorizando seu funcionamento pelo De-
creto de nº 22.974, de 1947. Em relação ao curso de Geografia e 
História da UECE, na acepção descrita por Vasconcelos (1997), “as 
cadeiras eram anuais e não semestrais como atualmente. O aluno 
saia licenciado em Geografia e História”. (P. 11). 

O reconhecimento foi concedido pelo Decreto de nº 28.370, 
de 1950 e reestruturado no momento em que foi separado do cur-
so de Geografia no ano de 1957. Vasconcelos (1997) destacou que 
“o curso de História na década de 1970 foi a criação do curso de 
Estudos Sociais, agregado a ele. Em 1989, com a criação do depar-
tamento de Ciências Sociais, houve o desmembramento do Depar-
tamento”. (P. 11). Dados de 1972 relatam o momento das comemo-
rações de 25 anos da FAFICE e davam conta do curso de História 
com funcionamento diurno e noturno. Pela lei n º 9.753, de 18 de 
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outubro de 1973, foi instituída a Fundação Educacional do Ceará 
(FUNEDUCE) que unificou as escolas de ensino superior estaduais. 
Vasconcelos (1997) relata, 

O Decreto Federal nº 79.172, de 28 de janeiro de 1977, con-
cedia reconhecimento da Universidade Estadual do Ceará. 
Na mesma época, implantou-se o sistema de departamen-
tal, através da criação de centros. A Faculdade de Filosofia 
transformou-se em Centro de Humanidades (p. 09). 

O curso de licenciatura em História pertence ao centro de 
Humanidades da UECE, com aulas ministradas no turno noturno. 
No ano de 2001, iniciou-se a reorganização do projeto pedagógi-
co do curso de História da UECE, sendo finalizado em 2006. No 
primeiro momento a comissão de reforma curricular do curso de 
História foi composta por sete professores, pela coordenadora do 
curso, por representantes dos estudantes, cujo quantitativo deixou 
de ser especificado no documento. A Pró-Reitoria de Graduação da 
UECE assessorou na constituição do documento, como professores 
de outras instituições de ensino superior foram convidados a auxi-
liar na organização do documento. 

A proposta de formação docente do curso de História da UECE 

A missão do curso descrita no projeto pedagógico é de “pro-
piciar ao licenciado uma visão humanista e crítica acerca da socie-
dade e da história e, ao mesmo tempo, instrumentalizá-lo para atu-
ar com competência nos vários campos de trabalho do historiador”. 
(2006, p.17).

O curso tem por objetivos:

Geral: Formar profissionais aptos a atuar no magistério de 
Educação Básica e Superior assim como em órgãos e ins-
tituições de pesquisa. Específicos: possibilitar ao gradu-
ando a compreensão da dimensão tempo e espaço no de-
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senvolvimento das ações humanas; propiciar ao educando 
domínio teórico/metodológico para o reconhecimento e 
problematização das principais correntes historiográficas; 
Estimular nos educandos a aproximação com outras áreas 
do conhecimento, sem prejuízo da particularidade do ofício 
próprio do (a) historiador (a); habilitar o educando para 
o desempenho das funções do magistério, que Habilitar o 
educando para o desempenho das funções do magistério, 
que no caso do(a) historiador (a), não pode estar disso-
ciado do domínio da pesquisa; capacitar o educando para 
atuar nos âmbitos acadêmico e em instituições de ensino, 
de memória e do Patrimônio Cultural. (PROJETO PEDAGÓ-
GICO, 2006, p.17-18). 

Esses objetivos estão em consonância com as “Competências 
e Habilidades” definidas nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de 
História datadas de 2001, elaboradas pela comissão de especialis-
tas para do MEC. 

O perfil profissiográfico no curso de História da UECE revela 
que o licenciando precisa desenvolver habilidades e competências,

Que possibilitarão ao profissional de História o exercício da 
atividade docente em nível fundamental, médio e superior, 
bem como em outras áreas cuja demanda pelo profissional 
em História se configura. Escolas, universidades, museus, 
meios de comunicação, teatros, arquivos, centros de docu-
mentação escrita, de imagens, sons e memória, são institui-
ções que, ao lado de assessorias políticas e acadêmicas, le-
vantamento histórico em pesquisas arqueológicas, políticas 
de preservação patrimonial, turismo histórico e cultural, 
elaboração de livros didáticos, para-didáticos, CD-ROMs e 
consultoria em produção de filmes e documentários, com-
põem espaços e serviços antes pouco imagináveis em sua 
profissão. (PROJETO PEDAGÓGICO, 2006, p.18).

Constatamos que as competências e habilidades referidas 
aos licenciados estão em consonância com as competências especi-
ficas para a licenciatura em História descrita nas DCNs. 
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O currículo em vigor no ano de 1992 sugere a formação do 
profissional de História para atuar em diversificadas áreas do mer-
cado de trabalho. Conforme descrito nas DCN do curso,

O graduado deverá estar capacitado ao exercício do tra-
balho de Historiador, em todas as suas dimensões, o que 
supõe pleno domínio da natureza do conhecimento histó-
rico e das práticas essenciais de sua produção e difusão. 
Atendidas estas exigências básicas e conforme as possibi-
lidades, necessidades e interesses das IES, com formação 
complementar e interdisciplinar, o profissional estará em 
condições de suprir demandas sociais específicas relativas 
ao seu campo de conhecimento (magistério em todos os 
graus, preservação do patrimônio, assessorias a entidades 
públicas e privadas nos setores culturais, artísticos, turís-
ticos etc (2001, p.07- 08).

Esse aspecto está expresso nas Diretrizes Curriculares dos 
Cursos de História, documento elaborado para substituir o currí-
culo mínimo dos cursos de graduação em História da década de 
1960, que existia no contexto da Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional de nº 4024/61. Entrando em vigor, no ano de 2004, 
outra matriz curricular do curso de História, revelou exclusão de 
algumas disciplinas como, por exemplo, às ligadas à área de Ma-
temática, salientando-se, também, a exigência da elaboração de 
monografia como requisita para conclusão do curso de graduação 
em História. 

A estrutura curricular do projeto pedagógico para o curso de 
História da UECE consta de:

O duplo estatuto de licenciatura e bacharelado. A organiza-
ção curricular, portanto, procurou atender aos requisitos 
fundamentais, previstos em lei, para concretizar a formação 
do professor pesquisador, o licenciado/bacharel, ou sim-
plesmente o profissional de história (PROJETO PEDAGÓGI-
CO, 2006, p.19-20). 
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O currículo vigente desde o segundo semestre do ano de 
2004, referente ao curso de licenciatura de História da UECE, está 
composto por 51 disciplinas entre obrigatórias e optativas, divi-
didas em quatro áreas: Ensino, Geral, Brasil e Teorias. O quantita-
tivo das disciplinas subdivide-se em 37 específicas, seis pedagó-
gicas e oito de laboratório. As aulas são ministradas no turno da 
noite, somando um total 174 créditos e 2.610 horas/aula, com o 
prazo mínimo de conclusão de quatro anos e meio e máximo de 
sete anos.

Considerações finais 

Na análise documental e bibliográfica, realizada nos Decre-
tos e Leis a partir da década de 1930, constatamos que os cursos de 
licenciatura foram criados para formar profissionais que exerciam 
o magistério em diversas áreas e necessitavam da aquisição dos co-
nhecimentos pedagógicos, assim como para atender a demanda de 
estudantes que ingressavam no ensino primário e secundário.

A implantação do curso de História da UECE foi fomentada 
pela necessidade de formação de professores nesta área, como tam-
bém pela indispensabilidade de explicação dos fenômenos sociais 
em sua gênese. Além dos benefícios de formação de professores de 
História e Geografia, área inicial que o curso atendia, também con-
tribuiu para criação da Universidade. 

Sendo um curso formação de docente em História na análise 
documental realizada no PP, constatamos que as disciplinas peda-
gógicas possuíam quantitativo inferior as outras três áreas consti-
tuintes da matriz curricular. Outro achado referenciou a formação 
do professor pesquisador. Neste sentido, a formação docente deve 
pautar-se na investigação como escopo nas soluções dos problemas 
vivenciados pelo docente no exercício das atividades profissionais 
vivenciadas na Educação Básica e Superior. 
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