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Resumo
Este	artigo	apresenta	uma	reflexão	educacional,	de	forma	simples	mas	objetiva,	em	que	se	coloca	em	
destaque	algumas	 reformas	significativas	para	se	pensar	e	 repensar	a	atual	 formação	de	professores	
no Brasil. Neste contexto, pensar e repensar a formação dos professores nas suas dimensões inicial e 
continuada,	significa,	para	todos	os	educadores,	acadêmicos	e	alunos,	um	grande	desafio,	em	consequ-
ência da insatisfação com os modelos vigentes, principalmente, nos Cursos de Licenciaturas e de como 
os	profissionais	formados	estão	sendo	(des)valorizados.	As	atuais	reformas	na	educação	brasileira,	e	
em	particular	na	formação	dos	professores,	apresentam	uma	“certa	ousadia”,	mas	parece	não	estarem	
gerando	propostas	que	ultrapassem	o	nível	de	recomendações	abstratas,	tanto	na	formação	profissional	
acadêmica como na formação continuada e, quando chegam a ultrapassá-lo, caracterizam-se como 
recomendações incapazes de atender às reais necessidades para se consolidar a formação do professor 
com	eficácia.
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Abstract
This	article	presents	a	simple	way	more	objective	highlighting	some	significant	reforms	to	think	and	
rethink the current teacher training in Brazil. In this context, think and rethink the training of teach-
ers, in their dimensions, initial and recurrent, means, to all educators, academics and students, a great 
challenge, as a result of dissatisfaction with the existing models, mainly in Degrees and courses like the 
pros from those being valued. The current Brazilian education reforms, and in particular in the training 
of	teachers,	have	a	certain	boldness	“,	but	doesn’t	seem	to	be	generating	proposals	that	exceed	the	level	
of abstract recommendations, both in academic vocational training as in continuing training and, when 
they come to pass, are characterized as recommendations unable to meet the real needs to consolidate 
the	formation	of	teacher	effectiveness.
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Introdução

Este	 artigo	 tem	 por	 objetivo	 apresentar	 e	 destacar	 aspectos	 significativos	 e	 pontuais	

sobre	a	valorização	profissional	dos	docentes,	de	uma	maneira	geral.

O	artigo	destaca	algumas	reformas	significativas	para	se	repensar	a	atual	formação	de	
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professores no Brasil. Neste contexto, pensar e repensar a formação dos professores, nas suas 

dimensões,	inicial	e	continuada,	significa,	para	todos	os	educadores,	acadêmicos	e	alunos,	um	

grande	desafio,	 consequência	da	 insatisfação	com	os	modelos	vigentes,	principalmente]	nos	

Cursos	de	Licenciaturas	e	de	como	os	profissionais	oriundos	dessas	estão	sendo	valorizados.

Em	se	tratando	de	formação	profissional	acadêmica	dos	docentes	e	demais	servidores	

da educação, destacam-se como um tema crucial e de grande importância, dentre as políticas 

públicas	para	a	educação,	pois	os	desafios	apresentados	à	escola	exigem	do	trabalho	educativo	

outro	patamar	profissional,	muito	superior	ao	hoje	existente.	Além	de	oferecer	uma	formação	

inicial consistente, que no momento atual não apresenta grandes transformações, é preciso 

proporcionar aos professores oportunidades de formação continuada e políticas de auto 

afirmação	que	garantam	condições	de	trabalho	e	permanência	deste	profissional	em	seu	contexto	

comunitário no qual está inserido.

Entretanto,	a	definição	de	diretrizes	para	a	formação	profissional	dos	professores	não	

depende	apenas	da	 identificação	das	 tarefas	próprias	da	educação	escolar,	depende	 também,	

da	 identificação	 do	 lugar	 que	 a	 formação	 de	 professores	 ocupa	 no	 conjunto	 de	 fatores	 que	

interferem na aprendizagem dos seus alunos.

A	formação	dos	profissionais	do	ensino	sofreu	muitas	mudanças	com	a	nova	LDB-	Lei	

de Diretrizes e Bases e com as resoluções que a acompanham. 

Anterior a esta reforma, havia duas modalidades de formação para professores: a do 

magistério em nível de segundo grau como apresentado anteriormente neste capítulo e a atual 

licenciatura no curso superior. Com a LDB essas modalidades foram ampliadas. 

É possível formar professores em nível médio para atuar na educação infantil e nas 

primeiras séries do ensino fundamental, caso que não ocorrerá no Estado de São Paulo, e em 

outros Estados que possuam grandes universidades para o suporte, pois, estes darão prioridade 

para formar seus professores em nível superior. Assim, como formá-los nas licenciaturas para 

as diferentes áreas das séries iniciais e de todo ensino médio. Ainda neste contexto, a atual LDB 

prevê formação de professores também em cursos normais superiores, formação pedagógica 

para bacharéis e formação em serviço - educação continuada.

1- A história da educação colonial
1.1 -Um breve contexto

A	 história	 da	 educação	 brasileira	 é	 “sofrida”	 desde	 seu	 início	 quando	 o	 Brasil	 foi	

colonizado	pelos	portugueses	e	a	educação	ficou	ao	encargo	dos	jesuítas,	isto	ocorreu	por	volta	

de	1549	com	a	chegada	dos	primeiros	padres	jesuítas	em	solo	brasileiro,	dando	origem,	assim,	
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a uma fase de nossa história que deixou marcas profundas na cultura e na civilização de nosso 

imenso país. 

Este modelo de educação perpetuou por mais ou menos 200 anos, o qual tinha como 

bandeira um sentimento de fé cristã baseada nos preceitos religiosos e sua propagação fez 

surgir diversos missionários catequizando indígenas mas sem grandes resultados, construindo e 

formando novas ordens religiosas entre este missionários e da própria igreja católica. 

Dentre as Ordens religiosas existentes neste período, a de maior importância foi a 

Companhia	de	Jesus,	criada	por	Inácio	de	Loyola	em	1540.	

Os	 jesuítas	ou	padres	 inacianos	chegaram	ao	Brasil	 em	1549.	Esta	data	é	 tida	como	

marco do início da história da educação no Brasil. Esta Companhia foi organizada para que 

os padres jesuítas pudessem catequizar os índios e consequentemente facilitar o convívio com 

os portugueses que exploravam a mão de obra em favor da coroa portuguesa, ela também 

se alternou entre a atividade educacional tida como a principal, voltada para a catequização 

(conversão) dos índios, como também para a prestação de serviços religiosos voltados para os 

colonos.

Os padres jesuítas e sua companhia eram subsidiadas pelo Estado para que pudessem  

cumprir tal missão. 

Desde o início da colonização, Estado e igreja, confundiam suas atribuições. 

A Igreja sempre esteve presente no cotidiano da sociedade com funções que iam desde 

catequizar e civilizar os índios, até instaurar todo o sistema de ensino, além de outras funções 

que exerceram.

Conforme	apresenta	Gonçalves	(1998):

Além	de	educadores	e	missionários,	os	jesuítas	fizeram	sentir	sua	presença	no	
Brasil através de várias outras funções que exerceram durante todo o período 
colonial:	como	conselheiros	das	principais	autoridades	administrativas,	“como	
construtores das maiores bibliotecas da colônia, como exploradores de sertões, 
e como linguistas, historiadores, antropólogos, botânicos, farmacêuticos, 
médicos,	arquitetos	e	artesãos	dos	mais	diversos	tipos”	(GONÇALVES,	1998	
p.	38).

O padre foi quem apresentou a primeira política educacional voltada para a construção 

de	“recolhimentos”	para	meninos	indígenas,	onde	lhes	era	ensinado	à	doutrina	cristã,	os	bons	

costumes, as primeiras letras. Os mais hábeis aprendiam o latim, os outros nativos que não se 

destacavam	para	este	aprendizado,	eram	direcionados	para	outros	fins.	Com	o	tempo	a	proposta	

foi desautorizada pela ordem, o que resultou na dissolução desta estrutura em favor dos colégios, 
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mas	sem	o	ensino	profissional	e,	sem	a	presença	dos	índios.

Não resta dúvida de que o papel dos jesuítas, na colonização do Brasil, ocupou um lugar 

de destaque, em se tratando de missões cristãs. Estava embutido nessas missões o papel de 

educador.

Segundo	Prado	(1999):

São eles, os jesuítas, que formaram na vanguarda, preparando o terreno com 
a domesticação dos naturais. Assim foi na Europa oriental com os frades 
dos séculos XV e XVI, e assim é hoje ainda entre as populações asiáticas e 
africanas;	antes	dos	capitais	europeus	ou	norte-americanos	aparece	o	crucifixo	
dos	missionários	(PRADO	JR.,	1999:	p.25).

Os	padres	jesuítas	tiveram	grandes	influencia	junto	à	coroa	portuguesa	no	tocante	este	

período	em	termos	de	catequizar	os	povos	indígenas,	mas	que	foi	ficando	cada	vez	mais	difícil	

conseguir êxito o que foi deixando a coroa portuguesa um tanto preocupada com os constantes 

conflitos	com	os	índios	e	também	pela	cultura	de	não	serem	bons	trabalhadores.

1.2 A Expulsão dos Jesuítas

As reformas pombalinas tiveram grande impacto nas colônias portuguesas, especialmente 

no Brasil, haja vista que, como elas, os jesuítas foram expulsos dos domínios portugueses.

E a educação, antes administradas por esses missionários, passou a ser de responsabilidade 

do Estado Português.

A	expulsão	da	Ordem	dos	jesuítas	ocorreu	por	intermédio	do	decreto	de	3	de	setembro	

de	1759,	mas	antes	mesmo	disso,	Pombal	havia	elaborado	um	alvará	no	dia	28	de	junho	de	1759	

para a criação das aulas régias, isto é, aulas que eram ministradas por professores nomeados 

pelo governo.

1. 3 A Reforma Pombalina

As aulas régias tinham o nítido objetivo de preencher a lacuna deixada pelos jesuítas 

e secularizar o ensino. Com esse modelo de educação pombalino, deu-se ênfase aos estudos 

menores	de	aprendizagem,	que	se	tornava	mais	rápida	e	eficaz.	

O	objetivo	último	era	preparar	uma	elite	necessária	para	fins	econômicos	e	políticos,	

pela qual ansiava o Estado. Na virada do século XVIII para o século XIX, tornou-se muito 

comum	a	 elite	 local	 da	 colônia	 do	Brasil,	 enviar	 seus	filhos	 para	 a	 cidade	de	Coimbra,	 em	

Portugal, com o intuito de eles completarem a sua formação.



Página | 54

Tendo em vista que a prosperidade de Portugal dependia da economia colonial, o 

Secretário implementou políticas econômicas, visando um aumento na arrecadação real para 

reforçar o Estado.

Segundo	Gonçalves	(1998):

A política pombalina tinha como objetivo primordial o fortalecimento do 
Estado, através da subordinação de todos os setores à Coroa, entre esses 
estavam o clero e a nobreza, que gozavam, até então, de certa autonomia 
(GONÇALVES	1998.	p.	45).

O ponto auge da Reforma Pombalina está na subordinação do estudo da Língua Latina 

pela Língua Portuguesa, ou seja, os discentes (na época chamados de alunos) só avançavam 

para o ensino do latim depois de dominar as operações básicas de ler, escrever e contar 

(em português). Isto porque o Estado, assim como hoje, necessitava, para o seu quadro de 

funcionários, de trabalhadores que soubessem ler e escrever em português e dominassem os 

cálculos, pois era o domínio da língua portuguesa que iria possibilitar a ampliação das relações 

comerciais, o que corresponderia à acumulação de capital ambicionada pelo Estado. 

As	despesas	geradas	pela	 reforma	fizeram	com	que	os	professores	 fossem	obrigados	

a	cobrar	 taxas	dos	pais	dos	discentes	até	1772,	quando	criou-se	um	imposto	específico	para	

financiar	a	Reforma,	o	Subsídio	Literário.

O	Subsídio	Literário,	além	de	suprir	o	ensino,	também	serviu	para	financiar	a	“ciência”,	

como	nos	casos	da	construção	de	botica,	fábricas	de	ferro	e	outras.	Como	a	Reforma	de	1759	

abarcou	apenas	o	ensino	das	Humanidades,	o	ensino	voltado	às	Ciências	ficou	para	as	Reformas	

das	Universidades	de	1772,	onde	foi	integrado	o	curso	de	Filosofia.	Temos	aqui	o	marco	para	

os	primeiros	cursos	superiores	sem	o	caráter	teológico,	mas	profissional,	prático,	para	ocupar	

os	cargos	administrativos	e	políticos,	conforme	expõe	Romanelli	(1983):

A presença do príncipe Regente, D. João, por 12 anos, trouxe sensíveis 
mudanças no quadro das instituições educacionais da época. A principal delas 
foi sem dúvida, a criação dos primeiros cursos superiores (não-teológicos) na 
Colônia. Embora organizados na base de aulas avulsas, esses cursos tinham 
um	sentido	profissional	prático.	Dentre	as	escolas	superiores,	distinguiram-
se a Academia Real da Marinha e a Academia Real Militar, esta mais tarde 
transformada em Escola Central e Escola Militar de Aplicação, que tiveram 
a incumbência de formar engenheiros civis e preparar a carreira das armas. 
Os cursos médico-cirúrgicos da Bahia e do Rio de Janeiro foram as células 
das nossas primeiras Faculdades de Medicina. Não se pode omitir a criação 
de	um	curso	de	Economia	Política,	que	ficou	a	cargo	de	José	da	Silva	Lisboa.	
O Gabinete de Química organizado na Corte e o Curso de Agricultura 
criado na Bahia, em 1812, foram duas tentativas de implantação do ensino 



Página | 55

técnico superior, que, se não vingaram, pelo menos tiveram o mérito de 
trazer para a Colônia opções diferentes em matéria de educação superior [...]. 
(ROMANELLI.	1983,	p.	38).

Durante o período colonial a educação, com políticas que sempre estiveram permeadas 

pelos interesses da igreja e da coroa portuguesa. Pois, coube à igreja, através da ordem jesuíta, 

implantar todo o sistema educacional na Colônia, o que serviu de suporte para o desenvolvimento 

da cultura nestas terras. 

O período que se segue é marcado pela vinda da família real para o Brasil. Contexto 

no	qual	foi	registrado	a	outorgação	da	1ª	Constituição	Imperial	em	1824.	Sobretudo,	o	maior	

destaque na educação se efetiva com o Ato Adicional à Constituição, em 12 de novembro de 

1834,	o	qual	confere	às	províncias	a	responsabilidade	de	promover	e	organizar	o	ensino	primário	

e secundário, cabendo ao poder central apenas à incumbência pela educação do município 

neutro e o ensino superior.

Durante a colônia brasileira, domínio de Portugal, o Marquês de Pombal colocou nos 

principais cargos da administração pública, portugueses por ele considerados como pessoas da 

mais alta classe, sendo que para o ensino primário público, prepara pessoas de classes inferiores, 

ou seja, com pouca formação. 

1.3 A educação contemporânea

Toda instituição educacional que tenha por objetivo a formação de seus cidadãos, preza 

por	ter	um	quadro	de	profissionais	que	estejam,	na	teoria	e	prática,	encarregados	e	engajados	

de assegurar uma sólida relação entre a administração, coordenação e principalmente o corpo 

docente. A este último cabe a missão de passar o conhecimento sistematizado, buscando analisar 

de	que	forma	este	deverá	ocorrer,	como	deverá	ocorrer	e	com	qual	finalidade;	além	de	identificar	

em	que	filosofia	critica	educacional	pautar-se.

Partindo desse pressuposto, e tendo a educação enquanto formadora de opinião precisa 

sistematicamente ser redimensionada e pensada com o objetivo de torná-la, tanto no âmbito 

social	quanto	intelectual	mais	eficiente,	prazerosa	e	com	significância.		

É notório é perceptível que não somente o educador, mas assim também como todo 

o	 corpo	 administrativo,	 se	 sente	 “limitado”	 junto	 à	 comunidade	 escolar	 como	um	 todo,	 em	

exercer	sua	autonomia	e	sua	autogestão	com	plenitude	e	afinco,	haja	visto	que	muitos	projetos,	

normativas resoluções e vários outros elementos, que lhes são propostos vêm prontos de órgãos 

superiores,	sendo	assim	o	reflexo	da	máquina	burocrática	estatal	e	da	pouca	responsabilidade	
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em investir recursos, na mesma, tornando-se assim conveniente a isenção de responsabilidade 

por	parte	da	escola,	o	docente	se	vê	reduzido	a	uma	“maquete”,	manipulado	por	aqueles	que	

muitas vezes, desconhecem a realidade da sua sala de aula .

Outra falácia que muito contribui para o fracasso escolar, a qual também explica a 

desmotivação por parte do professor se entende pela má estrutura física de que muitas escolas, 

acessibilidade, entre outras mais – principalmente públicas – dispõem; na falta de retroprojetores, 

de aparelhos de DVD, de data shows, ou mesmo um simples giz branco, fazem com que as 

metodologias designadas com o intuito de tornar o aprendizado mais interessante reduzam-se a 

simples utopias de docentes e equipe técnica.

Hoje, o atual cenário educacional, encontra-se em demasiada, ameaçada em decorrência 

das	inúmeras	deficiências	e	mazelas	que	permeiam	o	cenário	escolar	nacional,	fazendo,	assim	

com que a responsabilidade docente acarreta para si a tarefa ímpar de fornecer aos discentes 

o	embasamento	necessário	para	a	solidificação	do	conhecimento	humano	e	técnico-científico.

Se	falando	em	valorização	profissional,	precisamos	ter	clareza	e	buscar	referência	em	

alguns aspectos para embasarmos na categoria docente como determinantes; como a questão 

salarial, a autonomia na realização do trabalho, a segurança no ambiente de trabalho, a qualidade 

de	vida	e	o	“merecido”	reconhecimento	por	parte	da	família,	dos	educandos,	do	poder	público	

e da própria categoria.

Apesar	de	termos	legislações	que	nos	garantam	uma	valorização	em	termos	financeiros,	

garantias	jurídicas	suficientes	para	que	o	professor	tenha	condições	de	trabalho,	possibilidade	

de formação e remuneração mínima, ainda é uma realidade muito distante em algumas regiões 

do país, infelizmente as leis não fazem a realidade, impondo a necessidade de pesquisas que 

evidenciam como vem ocorrendo à valorização do professor no Brasil.

Gouveia	e	Souza	(2015)	destacam	que:

[...] compreender as condições de carreira e remuneração dos professores 
brasileiros implica em situá-los nos contextos que resultam de disputas 
nacionais e locais que conformam as condições, ou ausência de condições, para 
garantia	da	valorização	desses	profissionais,	e	requer	analisar	tais	condições	
em contextos concretos de disputa em cada uma das unidades federadas que 
compõe o complexo sistema educacional brasileiro. (GOUVEIA e SOUZA, 
2015,	p.40).

Apesar	de	termos	leis	específicas	que	nos	garantam	a	regulamentação	salarial	em	todo	

o	país,	dos	planos	de	carreira	dos	profissionais	de	educação,	não	tem	garantido	esta	isonomia	

entre	eles,	pois	cada	estado	define	critérios	e	formatos	que	dificultam	a	valorização	de	forma	
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correspondente	com	a	formação	e	o	tempo	de	exercício	na	profissão.	Outra	situação	preocupante	

é no tocante que temos uma disparidade muito grande entre a remuneração de professores e a de 

outras	profissões	com	a	mesma	formação.

Assim, a análise das condições concretas da remuneração dos professores nas diferentes 

unidades federativas é fundamental para que seja possível contribuir com dados para a gestão 

da educação e a organização dos sindicatos e movimentos sociais que atuam em defesa da 

valorização	desses	profissionais.

Nos	 últimos	 anos,	 a	 remuneração	 dos	 profissionais	 da	 educação,	 tem	 melhorado	

significativamente,	especialmente	com	a	aprovação	da	Lei	do	Piso,	a	situação	ainda	é	complicada	

e	os	esforços	para	modificar	essa	realidade	não	foram	suficientes.

Muitos estados, após a aprovação dessa lei, têm aplicado a interpretação do valor mínimo 

como se fosse o máximo, mesmo em condição de garantir melhor remuneração aos professores. 

Além disso, a lei estabelece o mínimo a ser pago para os que possuem somente o nível médio 

de formação, indicando que não há uma valorização condizente com a formação inicial dos 

professores nas redes estaduais de ensino.

A mudança dessa situação requer clareza da realidade e que busquemos dar mais 

publicidade	a	esta	questão,	a	fim	de	contribuir	para	a	luta	por	mais	investimentos	não	só	em	

formação, mas também na remuneração dos professores. O fortalecimento dos sindicatos de 

professores é um caminho importante para aprofundar e impulsionar as mudanças necessárias 

para	que,	de	fato,	esses	profissionais	sejam	valorizados	no	Brasil.

Quando falamos em educação, o cenário que nos é posto é um tanto preocupante e os 

desafios	para	superar	isto	são	enormes,	e	isto	tem,	motivado	a	mobilização	da	sociedade	civil,	

a realização de estudos e pesquisas e a implementação, por estados e municípios, de políticas 

educacionais orientadas por esse debate social e acadêmico visando à melhoria da educação 

básica. 

Entre	as	inúmeras	dificuldades	encontradas	para	a	implementação	das	diretrizes,	destaca-

se o preparo inadequado dos professores cuja formação de modo geral, vem se mantendo 

predominantemente um formato tradicional, que não contempla muitas das características 

consideradas, na atualidade, como inerentes à atividade docente, entre as quais se destacam: 

orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos discentes; comprometer-se com o avanço 

e sucesso da aprendizagem dos discentes; assumir e saber lidar com a diversidade existente 

entre os discentes; incentivar atividades de enriquecimento cultural; desenvolver práticas de 

investigação; elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares; utilizar 
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novas metodologias e materiais de apoio; desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em 

equipe.

1.5 Formação continuada de professores

Importa destacar que, além das mudanças necessárias nos cursos de formação docente, 

a	melhoria	da	qualificação	profissional	dos	professores	vai	depender	também	de	políticas	que	

objetivem: 

a- Consolidar	as	características	acadêmicas	e	profissionais	do	corpo	docente	

formador; 

b- Estabelecer	 um	 sistema	 nacional	 de	 desenvolvimento	 profissional	

contínuo para todos os professores do sistema educacional; 

c- Fortalecer os vínculos entre as instituições formadoras e o sistema 

educacional, suas escolas e seus professores; 

d- Adequar a infraestrutura institucional especialmente no que concerne a 

recursos	bibliográficos	e	tecnológicos;	

e- Formular, discutir e implementar um sistema de avaliação periódica e 

certificação	de	cursos,	diplomas	e	competências	de	professores.	

f- Estabelecer níveis de remuneração condizente com a importância social 

do trabalho docente; 

g- Definir	 jornada	 de	 trabalho	 e	 planos	 de	 carreiras	 compatíveis	 com	 o	

exercício	profissional.

A proposta de diretrizes nacionais para a formação de professores para a educação 

básica brasileira busca também construir sintonia entre a formação de professores, os princípios 

prescritos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDBEN, as normas instituídas 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil, para o ensino fundamental e para 

o ensino médio, e suas modalidades, bem como as recomendações constantes dos Parâmetros 

e Referenciais Curriculares para a educação básica elaborados pelo Ministério da Educação. 

O processo de elaboração das propostas de diretrizes curriculares para a graduação, 

conduzido	pela	Secretaria	de	Ensino	Superior	 (SESU),	em	dezembro	de	1997,	consolidou	a	

direção da formação para três categorias de carreiras: Bacharelado Acadêmico; Bacharelado 

Profissionalizante	e	Licenciatura.	Dessa	forma,	a	Licenciatura	ganhou	como	determina	a	nova	

legislação, terminalidade e integralidade própria em relação ao Bacharelado, constituindo-se 

em	um	projeto	específico.
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Quando falamos em competência em Educação e principalmente quando refere-se à 

formação	dos	profissionais	da	Educação,	mais	específico	à	do	professor	,	deve	ser	cuidadosamente	

estudada e, trabalhada por parte de quem a desenvolve, não direcionando somente a termos e 

ações	comportamentais	e	a	formação	teórica	cientifica,	mas	que	possibilite	o	sujeito-aluno	a	

se relacionar com o objeto, relacionando as partes com a totalidade, em consonância com o 

movimento dinâmico entre teoria-prática, prática-teoria e assim desenvolver as capacidades 

cognitivas, afetivas e psicomotoras relativas ao trabalho intelectual, sempre articulado, mas não 

reduzido ao mundo do trabalho e das relações sociais. 

Em Educação não se deve pensar em outro campo que não seja o da construção do 

conhecimento. É para esta construção que os envolvidos na Educação devem estar direcionados. 

Construir	conhecimentos	requer	construir	significados,	relacioná-los	com	os	fenômenos,	e	para	

tal	é	preciso	ir	além	da	superficialidade	do	que	nos	é	requerido,	consequentemente,	uma	sólida	

formação	teórica,	alicerçada	à	autonomia	intelectual,	pessoal	e	profissional,	em	consonância	

com os contextos vividos e suas ações. 

Nesse sentido a formação de professores devesse preocupar em criar condições para 

que o futuro professor possa em seu curso de formação vivenciar situações que possibilitem 

futuramente	 ter	 autonomia	 para	 construírem	 no	 seu	 espaço	 profissional	 mediações	 entre	

conhecimento	 tácito,	 conhecimento	advindo	do	 senso	comum	e	conhecimento	científico	em	

busca	de	novas	descobertas	significativas.

Em	Kuenzer	(2003):

O trabalho teórico, que por sua vez não prescinde da prática, é que determinará 
a diferença entre prática enquanto repetição reiterada de ações que deixam 
tudo como está e práxis enquanto processo resultante do contínuo movimento 
entre teoria e prática, entre pensamento e ação, entre velho e novo, entre 
sujeito e objeto, entre razão e emoção, entre homem e humanidade, que 
produz conhecimento, e por isto revoluciona o que está dado, transformando 
a	realidade	(KUENZER,	2003.	p.24).

Contudo, cabe aqui questionar sobre o desenvolvimento da competência como núcleo 

na	formação	do	professor	no	sentido	de	que	privilegiará	a	ação	prática	da	profissão	docente,	

aprofundando a ênfase no caráter técnico/prático da docência. 

O	conhecimento	profissional	possui	também	dimensões	éticas	(valores,	senso	comum,	

saberes cotidianos, julgamento prático, interesses sociais...).

Para Gómez	(1992):

(...) dentro da racionalidade tecnológica, o desenvolvimento de competências 
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profissionais	 deve	 colocar-se	 após	 o	 conhecimento	 científico	 básico	 e	
aplicação, porque, em primeiro lugar, não se podem aprender competências 
e capacidades de aplicação enquanto não se tiver aprendido o conhecimento 
aplicável e, em segundo, as competências são um tipo de conhecimento 
ambíguo	e	de	menor	relevo	(GÓMEZ,	1992,	p.98).

Portanto, a competência faz parte da formação do professor e de seu trabalho, mas não 

pode ser o centro da importância. Ela é uma consequência das nossas ações e um aperfeiçoamento 

destas na medida em que vamos fazendo relações, interpretando situações, fatos, desenvolvendo 

a	autocrítica,	reflexões,	recriando	os	conhecimentos	no	universo	da	atuação.	

Deve-se tomar cuidado para não recair no caráter pragmático, técnico e mecânico 

que nos leva a um único caminho; o de sermos servos domesticados, como no princípio da 

colonização brasileira.

Com relação à formação continuada, alguns docentes deixam transparecer nas entrelinhas 

das suas respostas, que não esta sendo ativa. Talvez pela falta de tempo, pela frustração para 

com	 sua	 profissão	 ou	 ata	mesmo	 por	 se	 sentir	 experiente	 o	 suficiente	 para	 ensinar	 com	 os	

conhecimentos que Já adquiriu. 

Por um, para contrabalançar o que se pode pensar sobre tal, ela fala sobre a situação 

da saúde do professor, que acaba prejudicada com sua longa jornada de trabalho levando em 

consideração	a	fala	de	Tardif	e	Lessard	(2007)	quando	diz:

[...] professores se engajam a fundo num trabalho que chega a tomar um 
tempo considerável, ate mesmo invadindo sua vida particular, as noites, os 
fins	de	semana,	sem	falar	das	atividades	de	duração	mais	longa,	como	cursos	
de	 aperfeiçoamento,	 de	 formação	 específica,	 atividades	 para	 escolares	 ou	
sindicais,	 das	 associações	 profissionais,	 dos	 clubes	 esportivos	 para	 jovens,	
etc.	(TARDIF	e	LESSARD,	2007	p.113).

Quanto aos posicionamentos dos docentes com relação à melhora da qualidade de 

ensino e o desempenho dos estudantes brasileiros nas avaliações nacionais e internacionais, um 

dos fatores importantes a serem evidenciados nestas falas, sinalizam para a melhora do ensino, 

por meio do currículo escolar adequado com a realidade dos alunos. Isto nos remete novamente 

a questão da formação continuada que possibilita aos professores atuantes, na prática escolar, 

estarem cientes e atualizados dos acontecimentos do mundo. 

Alinhando-se a este pensamento Libâneo (2000) salienta:

O professorado, diante das novas realidades e da complexidade dos saberes 
envolvidos	 presentemente	 na	 sua	 formação	 profissional,	 precisaria	 da	 sua	
formação teórica mais aprofundada, capacidade operativa nas exigências da 



Página | 61

profissão,	propósitos	éticos	para	lidar	com	a	diversidade	cultural	e	a	diferença,	
além, obviamente, da indispensável correção nos salários, nas condições de 
trabalho	e	de	exercício	profissional.	(LIBÂNEO,	2000,	p.	77).

A formação continuada se tornou uma grande aliada da prática educativa, considerando 

que vivemos em um mundo que estão mudando a cada segundo, sem contar que um professor 

preparado	trabalha	com	muito	mais	prazer	passando	confiança	aos	discentes.

Considerações finais

O Brasil só poderá avançar em seu desenvolvimento, e ser um país justo, se a totalidade 

de seu povo tiver acesso à educação de qualidade. Este país já alcançou posições consideráveis 

na economia mundial, mas ainda temos uma grande dívida social com o povo, que somente 

poderá ser saldada com educação de qualidade para todos.  

Já a partir do descobrimento, desde a Reforma Pombalina e a expulsão dos Jesuítas, 

passando pelo Império e pelas várias fases da República, o ensino no Brasil vem sofrendo grande 

influência	da	política	em	seus	destinos.	É	chegada	a	hora	de	a	educação	ser	a	política.	O	Brasil	

deve adotar uma Política de Estado – acima de governos, partidos e ideologias – voltada para a 

educação, e garantir que não haja mais excluídos desse maior bem da humanidade. Vive-se na 

era do conhecimento, e sem educação não há perspectiva de crescimento e desenvolvimento.

	A	educação	de	qualidade,	para	todos,	é	o	único	caminho	eficaz	para	transformar	riqueza	

em bem-estar social, transformar capital em desenvolvimento humano. 

O Brasil já conseguiu iniciar o caminho para a universalização do ensino, garantindo 

acesso à educação a quase totalidade das crianças, e reduzindo o analfabetismo. O próximo 

passo	é	a	garantia	da	qualidade	do	professor,	desde	seu	recrutamento	até	sua	atividade	final,	

para que se atinja a qualidade na educação tanto almejada, para isto tem que investir melhor na 

valorização	e	principalmente	na	qualidade	de	trabalho	destes	profissionais.
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