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No Brasil, a formação de professores tem sido objeto de estudo de diversos
pesquisadores, em especial dos que atuam junto a programas de pós-graduação em Educação,
como é o nosso caso. Este artigo visa problematizar o processo de formação docente no
Brasil, revisitando alguns autores que versam sobre o tema, como Freitas (2007), Maciel e
Shigunov Neto (2009) e Gatti (2010), refletindo com eles sobre as questões levantadas e sobre
nosso panorama atual, em busca de possíveis propostas para esta temática. A metodologia
empregada foi uma revisão bibliográfica.
O panorama atual da educação brasileira assiste a uma explosão de novos cursos e
polos de educação, sejam presenciais ou à distância, muitos sem qualquer fiscalização ou
acompanhamento efetivos ou critérios claros de qualidade, somados a um número cada vez
maior de especializações, mestrado, mestrado profissional e doutorados – incluindo as
modalidades de curso integral ou parcialmente à distância-, que muitas vezes produzem
monografias, dissertações e teses de pouco escopo científico e baixa qualidade, num processo
capitalista que se alia dia-a-dia ao produtivismo exigido tanto do mercado de trabalho como
dos meios acadêmicos, agências de pesquisa e instituições educacionais. Este processo de
“credenciamento” da educação através da exigência cada vez maior de titulações parece
carregar em si a mesma política capitalista de meritocracia do credencialismo escolar que
caracterizou o desenvolvimento do capitalismo na segunda metade do século XX e que levou
ao explosivo aumento da procura por escolaridade (SINGER, 1985) e da crescente
necessidade de diminuir os índices de analfabetismo e de total ausência de instruções dos
(futuros) trabalhadores. A diferença parece ser que agora esta procura, que já foi pelo ensino
fundamental e médio, se dirige aos cursos superiores e de pós-graduação, uma vez que a
conclusão do ensino médio já não é mais, como outrora o foi, “mérito” no mercado. Hoje ela
é quase uma condição para não ser considerado como “analfabeto”.
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Parece-nos que, com a desmoralização histórica da educação no Brasil em todos os
seus níveis, a graduação não tenha escapado deste processo, configurando-se agora como um
espaço de uma infinidade de vagas e incentivos econômicos para viabilizar o acesso de todos
à “educação” ofertada, que, longe de contribuir para a democratização do ensino, produz mais
desigualdades: a desigualdade educacional. Podemos definir minimamente o que
consideramos como desigualdade educacional como aquela que diz respeito à oportunidade de
acesso a uma formação acadêmica de qualidade, tanto nos níveis de graduação, como de pósgraduação. Freitas (2007) faz alusão a esta desigualdade como oriunda das desigualdades
entre instituições de ensino e pesquisa e entre os estudantes que tem a oportunidade de estudar
e pesquisar e as outras instituições e seus estudantes que precisam trabalhar para se manter e
precisam de mais um título para assegurar ao mercado de trabalho que possuem mínimas
condições de atuarem em suas áreas, o que já não se pode assegurar com a titulação recebida
da graduação.
Desta forma, assim como predisse Singer (1985), com a desmoralização da graduação,
os cursos de mestrado e doutorado, originariamente criados para a formação de professores,
começam a ser exigidos no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo em que o sistema escolar
vai criando mais diplomas, também continua reproduzindo as desigualdades sociais,
desmoralizando o ensino, perpetuando a chamada "crise da escola". O alunos entram nas
universidades muitas vezes sem saber para quê e sem a esperança de que o esforço que o
curso superior lhes exigirá lhes trará alguma recompensa social e econômica, que continua a
ser, basicamente, o que se procura com a escola (SINGER, 1985).
As novas políticas educacionais para formação de professores apregoam que oferecem
diferentes oportunidades de formação aos estudantes, dissimulando, sob a concepção de
equidade, o oferecimento de oportunidades a quem está longe de ter acesso à igualdade de
condições para sua formação e atuação (FREITAS, 2007). Singer (1985) também concorda
com esta postura ao afirmar que a função essencial da escola no Brasil é produzir
desigualdades culturais e sociais, também pelos que passam por escolas diferentes. Esta
desigualdade marca toda a vida social de nossa cultura capitalista, na qual estamos imersos. A
competição (bem como a corrida pelo lucro), mola mestra do capitalismo, é alimentada pela
desigualdade, dando dinamismo à própria desigualdade. E assim, a “crise da escola” segue ao
longo dos anos, ganhando novos níveis de formação como adeptos.
Pensamos que as políticas atuais de formação de professores se voltam para um duplo
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aspecto: a formação do professor pesquisador e formação do professor prático, aquele capaz
de dar aulas, enfrentar duras condições de trabalho, ausência de políticas salariais adequadas
às necessidades e desigualdades sociais, alunos indisciplinados, mal formados ou de formação
educacional e moral desiguais. Cada vez mais, na prática, as duas funções se dissociam, ao
nosso ver. Os professores oriundos das melhores instituições se dedicam a responder à
demanda sempre crescente por pesquisas, artigos e títulos, distanciando-se cada vez mais da
sala de aula, seja formando profissionais para a educação básica, seja formando professores de
qualidade que possam ocupar as salas de aula dos crescentes cursos de graduação oferecidos
no país. Ao que parece, ser professor da graduação nestes cursos transforma-se
gradativamente como um “bico” do professor que quer ser pesquisador, efeito semelhante já
observado por outros autores que descreveram a motivação dos alunos de graduação para
procurarem os cursos de licenciatura no Brasil, ou seja, ter a profissão de professor de sala de
aula como opção mercadológica para enfrentar o desemprego e as dificuldades econômicas
enquanto procuram por algo melhor para fazer.
Freitas (2007) descreve esta problemática como um “divórcio” entre as necessidades
atuais da escola e de profissionalização da juventude e um sistema educacional que não
oferece possibilidades para habilitar de forma plena para o trabalho concreto na escola, em
especial, na escola pública. Ele defende que as soluções para os problemas de formação de
professores no Brasil não se vinculam a questões puramente técnicas ou a grandes
proposições teóricas. Elas se ligariam com a apropriação, pelo Estado, dos resultados dos
estudos dos pesquisadores em educação, que orientam os educadores, seus movimentos e
entidades no debate sobre os princípios e os fundamentos da formação docente. Para Maciel e
Shigunov Neto (2009), a grande preocupação do momento está voltada para a necessidade
urgente de formação de um professor que possa ser reflexivo de sua prática, indagador de suas
ações, crítico de seu saber-fazer. Para estes autores a integração real buscada entre ensino e
pesquisa só ocorrerá se ao ensino for dado o mesmo status que hoje se confere à pesquisa,
uma vez que integração significa equidade, equivalência, igualdade.
Gatti (2007), em seu estudo sobre a formação de professores no Brasil, suas
características e problemas, também discutiu o desequilíbrio na relação teoria-prática na
formação dos professores, enfatizando que esta se preocupa mais com o ensino teórico,
político e de contextualização do ensino do que com a escola e sua prática, evidenciando a
quase ausência de disciplinas e estágios práticos nos cursos de formação de professores. Esta
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estruturação dos cursos de graduação conferiria à escola um caráter abstrato ao graduando e
muitas vezes longe ou pouco integrado à realidade e às práticas e problemas diários que o
professor enfrentará na sala de aula quando for atuar. A despeito do vasto rol de disciplinas
cursadas e com a ausência de um eixo formativo claro para a docência, há, para esta autora,
uma “pulverização na formação dos licenciados, o que indica frágil preparação para o
exercício na educação básica (GATTI, 2007, p. 1374).”
Sendo assim, com base em nossa experiência como pesquisadoras da educação, mas
também como docentes do ensino superior, gostaríamos de refletir sobre algumas
possibilidades para um futuro melhor da formação do professores, em especial sobre a
formação do docente de ensino superior. Acreditamos que deveria haver maior fiscalização
dos cursos recém-abertos e os já em funcionamento no país – muitos não oferecem carga
horária adequada, currículos insuficientes e que não contemplam, nem como modalidade
optativa, a possibilidade de formação didática para os alunos que se interessarem pela
docência. Também acreditamos que o modo como a formação docente está estruturada,
voltada prioritariamente para o conhecimento disciplinar, não valorizando os aspectos da
didática e das estratégias voltadas para o ensino e a sala de aula, parece estar produzindo
lacunas na formação integral do graduando. Isto posto, acreditamos que , além de se
introduzir uma prática reflexiva dos conteúdos apresentados, é preciso se exigir também uma
formação que favoreça a possibilidade de se formar um futuro e bom docente. A questão que
nos parece mais clara é que hoje, tanto a formação teórica dos docentes do ensino superior,
quanto sua didática e capacidade de exercício de reflexão são frágeis. A estes fatores se
somam a pressão pelo produtivismo, pela titulação rápida e pela ausência quase completa de
estágios práticos e, de modo ainda mais raro, de disciplinas e estágios práticos de docência. O
aluno sai da faculdade “credenciado” para dar aulas, todavia, muitas vezes, nunca pisou em
uma sala de aula para saber o que isto significa e nunca lhe foi ensinado a ser professor.
Defendemos que a formação dos professores deveria priorizar um forte embasamento
teórico aliado a uma prática reflexiva das funções dos graduandos e pós-graduandos e que a
isto se um maior acesso a todos não somente a vagas no ensino superior e de pós-graduação –
o que deveria acontecer, sem dúvida, por meio de políticas públicas que dessem acesso a
vagas nas instituições de ensino, em especial, nas públicas - , mas também acesso à uma
educação de qualidade, que privilegie, igualmente, tanto nas instituições para alunos ricos
quanto para pobres, para bolsistas, como para não bolsistas, quer nas instituições públicas
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como nas privadas, o acesso à pesquisa, à formação e reflexão sobre a prática docente,
contexto no qual se faz imprescindível que esta reflexão se alie à prática propriamente dita,
com os alunos de graduação, mestrado e doutorado inseridos em estágios supervisionados de
didática docência, com carga horária compatível com o peso de sua formação e não o inverso
– quanto maior a titulação, mais “desobrigado” está o aluno de enfrentar a sala de aula. Para
isto, as políticas públicas deveriam ser repensadas, os currículos revistos e esta febre por
“credenciamento” a qualquer custo, reavaliada. Só assim talvez possamos pensar em
democratização da educação e uma maior chance de igualdade e equidade de oportunidade
para todos, em especial para todos os futuros professores.
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