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Resumo
A constatação do aumento considerável nas produções
acadêmicas tratando da formação de professores corno tema
central, que por um lado demonstra a importância da discussão
e, por outro, levanta algumas preocupações, encaminho para a
realização deste estudo, objetivando atualizar o mapeamento
das dissertações e teses e identificar as tendências mais
freqüentes nelas. Questiona-se se os trabalhos produzidos
tratam efetivamente do tema e, como se caracterizam em
termos de temáticas privilegiadas, de metodologias utilizadas e
de referenciais de apoio. Trata-se de trabalho de natureza
documental-bibliográfica que buscou conhecer o que se produz
no Brasil na área de formação de professores, dando
continuidade a estudos anteriores (André, 1999, 2000 e 2002).
Para tanto, analisaram-se resumos de dissertações e teses
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defendidas em 2003, nos programas de pós-graduação em
Educação do Brasil.
Palavras-chave: pesquisa; educação; teses; dissertações;
graduação de professores; programas de pós-graduação em
educação.

Research on graduation of teachers: an
analysis of rationalities

Abstract
Verifying the considerable increasing in the academics
productions that deal with the Graduation of Teachers as a
central theme, that from one side demonstrate the importance
the discussion and by the other side rises worries, put the
studies to be accomplished, targeting to up date the mapping of
the dissertations and theses in this subject and to identify the
more frequent tendencies in the tasks. The question is that, if
the tasks produced deal, effectively, with the theme and how
they are characterized in terms of privileged thematic,
methodologies used and references of support. Deal with a task
from a documental - bibliographical nature that tried to know
what is being produced in Brazil in the field of teachers
education, continuing former studies (André, 1999, 2000, e
2002). For this, it was analyzed abstracts of dissertations and
theses put forward in 2003, in the pôs graduation programs in
Education in Brazil. Carece de revisão.
Keywords: research; education; theses; dissertations; graduation
of teachers; post graduation programs in education.

Investigaciones sobre formación de
profesores: un análisis de Ias racionalidades

Resumen
Frente a Ia constatación dei aumento considerable en Ias
producciones acadêmicas que tratan Ia Formación de
Profesores como tema central, que si por un lado demuestra
Ia importância de Ia discusión, por otro levanta algunas
preocupaciones, encamina a Ia realización dei estúdio, con ei
objetivo de actualizar ei planeamiento o de Ias disertaciones
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y tesis en ese tema e identificar Ias tendências más frecuentes
en los trabajos. Se cuestiona si los trabajos que son
producidos tratan efectivamente ei tema y como se
caracterizan en términos de temáticas privilegiadas, de
metodologias utilizadas y de referenciales de apoyo. Se trata de
un trabajo de naturaleza documental-bibliográficá que busco
conocer Io que se produce en Brasil en ei área de formación
de profesores, dando continuidad a estúdios anteriores (André,
1999, 2000 y 2002). Para eso, analizó resúmenes de
disertaciones y tesis defendidas en 2003, en los programas de
Post Grado en Educación de Brasil.
Palabras claves: investigación; educación; tesis; disertaciones;
formación de profesores; programas de post grado en educación.

Introdução
Nos últimos anos, constata-se um aumento considerável

nas produções acadêmicas que tratam a formação de professores
como tema central. Uma indicação disso é a ampliação do
número de teses e dissertações sobre o tema, defendidos em
programas de pós-graduação em Educação, que em dez anos
passa de 35 para 502 (André e Ens, 2005).

Se, por um lado, este aumento significativo demonstra a
importância da discussão, por outro levanta algumas
preocupações. A primeira delas é se os trabalhos que são
produzidos tratam efetivamente do tema e, em segundo lugar,
como se caracterizam em termos de temáticas privilegiadas, de
metodologias utilizadas e de referenciais de apoio.

Um estudo que discute esses aspectos é o de M. André, M.,
R Simões, J. Magalhães, J. e L Brzezinski (André et. ai. 2002),
encomendado pela Anped e financiado pelo Inep/Pnud, que
buscou fazer uma síntese integrativa do conhecimento sobre o
tema formação de professores, com base na análise das dis-
sertações e teses dos programas de pós-graduação em Educação
defendidas no País no período de 1990 a 1996, artigos pu-
blicados em dez importantes periódicos, no período de 1990 a
1997, e pesquisas apresentadas no GT de Formação de Pro-
fessores, da Anped, entre os anos 1992 e 1998. Na bibliografia,
o ano está como 1999.
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Na mesma linha de investigações, em 2004, alunos da
disciplina-projeto denominada Estado da Arte sobre Formação de
Professores, coordenada por Marli André, oferecida pelo Pro-
grama de Estudos Pós-Graduados em Psicologia da Educação da
PUC/SP, iniciaram um estudo analítico das teses e dissertações
produzidas sobre o tema no ano 2002. Contribuiu para essa análise
um outro estudo, que comparou os trabalhos defendidos em 1992
e 2002 (André e Ens, 2005), resultando em um quadro geral dos
temas investigados e de metodologias e instrumentos utilizados.
Além disso, o estudo verificou se as tendências observadas na
•década de 1990 persistiam dez anos depois.

Dando continuidade a este tipo de estudo, o grupo que cursou
a disciplina Estado da Arte sobre Formação de Professores, em
2005, decidiu realizar atualizar o mapeamento das dissertações e
teses e identificar as tendências mais freqüentes nesses trabalhos.

Fundamentação teórica
Optou-se pelas contribuições de Jürgen Habermas (1987),

Júlio Pereira (2002), e A. M. Medeiros (2005), entre outros, que
possibilitaram pensar a temática e ancorar as análises dos dados
selecionados para o presente texto. Pretende-se verificar de que
maneira as idéias e os argumentos dos autores auxiliam a
compreender o tema da formação de professores sob dois
ângulos: o lugar da teoria e das práticas no processo dessa
formação; e a análise das tendências de racionalidade adotadas
nas pesquisas dos pós-graduandos.

Inicia-se por Habermas (1987), o filósofo que revoluciona a
forma de pensar a racionalidade constitutiva do pensamento das
ciências e da sociedade contemporânea e a descreve de dois
modos. A primeira foca a razão instrumental - ou iluminista -,
utilizada pelo sujeito cognoscente ao conhecer a natureza com o
fim de dominá-la, ou seja, a utilização do conhecimento como
forma de dominação, exploração e poder. Sua crítica ao tecnicismo
e cientificismo demonstra que essa forma de racionalidade reduz
todo o conhecimento humano ao domínio da técnica e modelo
das ciências empíricas, limitando o campo de atuação da razão
humana a todo o conhecimento objetivo e prático.
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Uma outra racionalidade de formação se impôs, deno-
minada por Medeiros de modelo emergente de formação (MEF).
Desta forma, a racionalidade crítica e emancipatória, sugerida
pela autora, impulsiona para nova análises do processo de
formação de professores, adotando como pressupostos básicos
a crítica, a reflexão e a pesquisa. Nesta perspectiva, a condição
crítica é entendida enquanto mediação entre o conhecimento e
a aprendizagem e concebe os saberes científicos, técnicos,
filosóficos e práticos como não-absolutizados ou não-enges-
sados. A reflexão, enquanto mediação entre o conhecimento e a
aprendizagem, pode ser entendida sob dois ângulos: a reflexão
como uma categoria epistemológica vinculada à construção de
conhecimento; e como categoria prática vinculada à luta pela
construção da justiça social. A reflexão é a condição política da
formação de professores. Ainda segundo Medeiros (2005), a
pesquisa é entendida como a mediação entre a crítica e a reflexão.

Ao tratar os modelos de formação de professores, Medeiros
(2005) e Pereira (2002) elegem as racionalidades presentes em
cada um deles. Contudo, o fazem com uma certa distinção:
Medeiros discute a formação de professores à luz da racio-
nalidade instrumental e da racionalidade crítica, enquanto Pereira
o faz sob as racionalidades técnica, prática e crítica. Optamos
pela compreensão de que a racionalidade instrumental, abordada
por Medeiros, pode, para os fins aqui propostos, desdobrar-se
nas racionalidades técnica e prática abordadas no estudo de
Pereira. Portanto, adotaremos as racionalidades técnicas, prática
e critica para analisar as tendências presentes nas pesquisas dos
pós-graduandos,

Procedimentos metodológicos
O presente trabalho, de natureza documental-bibliográfica,

buscou conhecer o que se produz no Brasil na área de formação
de professores, dando continuidade a estudos anteriores (André,
1999, 2000 e 2002). Para tanto, analisaram-se resumos de
dissertações e teses defendidas em 2003, nos programas bra-
sileiros de pós-graduação em Educação. Algumas etapas foram
seguidas no desenvolvimento desse trabalho.
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Inicialmente realizaram-se estudos e seminários de discus-
são para definição do referencial teórico. Em seguida foi definido
o corpus da pesquisa: todos os resumos disponíveis no Banco de
Dados da Capes, referentes ao ano 2003, num total de 2.104.
Desses, foram selecionados para análise os que continham as
seguintes palavras-chave: formação de professores, formação
docente, formação inicial, formação continuada, prática docente,
professor, formação de alfabetizadores, condição de trabalho
docente, representação (do professor), trabalho docente, identi-
dade docente e formação pedagógica. Já nessa fase ocorreram
muitas dúvidas sobre o enquadramentos dos trabalhos, as quais
foram submetidas a julgamento e a decisão coletiva.

Com base nas palavras-chave, identificaram-se 349 resumos,
que foram distribuídos entre os dezesseis membros integrantes
do grupo, para leitura e classificação nas seguintes categorias:
formação inicial, formação continuada, formação inicial e
continuada, identidade e profissionalização docente e política de
formação. Todas as dúvidas sobre a classificação dos trabalhos
eram discutidas coletivamente, até se chegar a uma conclusão.
Os resumos que possuíam as palavras-chave, mas que em seu
conteúdo não se referiam à formação de professores, foram
classificados como outros.

Como resultado da análise dos resumos, foram organizados
quadros e tabelas, caracterizando o estudo como descritivo. A última
etapa realizada foi a construção de um quadro analítico para
classificação das tendências de racionalidade presentes nas pesquisas.

É importante destacar a precariedade dos resumos como
base de análise. Alguns eram muito extensos e confusos, outros
omitiam informações preciosas da pesquisa, tais como: objetivo,
metodologia ou conclusão, dificultando, desta forma, a clas-
sificação e análise dos seus conteúdos.

Apresentação dos dados
Em 2003 foram produzidas, em 58 programas de pós-

graduação em Educação, 2.104 dissertações e teses, das quais 349
tratavam do tema formação de professores, o que representa 17% da
produção científica da área, assim distribuídos pelas macro-regiões

EDUCAÇÃO & LINGUAGEM • ANO 9 • N° 14 • 90-104, JUL-DEZ. 2006 97



brasileiras: 57% no Sudeste, 20% no Sul, 9% no Centro-Oeste,
13% no Nordeste e 1% no Norte, conforme tabela l (anexa)

A tabela 2 (anexa) mostra a distribuição dos trabalhos de
Educação, a porcentagem dos trabalhos sobre formação de
professores em cada programa de pós-graduação e no total dos
trabalhos sobre formação de professores produzidos no País.

O quadro I (anexo) apresenta a distribuição dos trabalhos
segundo os temas investigados, nos diversos programas do País.
O tema que concentrou maior interesse foi identidade e
profissionalização docente (43%), seguido da forma f ao continuada
(26%), formação inicial (18%), política deformação (3%) e formação
inicial e continuada (3%). Trabalhos incluídos no grupo outros
representaram 7% do total.

O grupo formação inicial compreende pesquisas que
focalizam cursos de formação de professores em nível médio e
superior. Na análise dos trabalhos deste grupo, 37 estudos se
referiam à licenciatura; 14, a cursos de pedagogia^ 8, ao magistério do
ensino médio; e 5, ao magistério do ensino superior.

No grupo denominado formação continuada encontram-se
48 pesquisas que focalizavam projetos, propostas e programas e 42,
que tratavam de saberes e práticas pedagógicas desenvolvidos no
processo de formação.

Foram localizados 10 trabalhos que investigavam processos
de formação inicial de professores em exercício docente,
incluídos na categoria formação inicial e continuada.

Na categoria identidade e profissionalização docente, foram
incluídas 149 pesquisas que focalizavam o professor e sua ação
docente. São estudos relativos a identidade, concepções, saberes,
representações e práticas, assim como condições de trabalho,
organização sindical, plano de carreira e profissionalização.
Desses, 27 eram sobre identidade; 103, sobre concepções, saberes,
práticas e representações dos professores; e 19, sobre condições de trabalho,
organização sindical, plano de carreira e profissionalização.

Na categoria política de formação docente se situavam 10
pesquisas, que focalizavam diretrizes de órgãos oficiais para a
formação de professores.
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Racionalidades que permeiam as pesquisas
sobre formação de professores

Para analisar os resumos das pesquisas, julgou-se conveniente
a construção de um quadro analítico (quadro II, anexo) - fun-
damentado em Pereira (2002) e Medeiros (2005), ambos integran-
tes do referencial teórico -, que orientou o olhar lançado sobre o
material estudado. O quadro possibilitou a identificação da
racionalidade norteadora dos caminhos percorridos pelo pesquisa-
dor, seja ela técnica, prática ou crítica, numa busca de apreensão
da tendência ou das tendências que influenciaram tais trabalhos.

Cabe ressaltar a dificuldade encontrada ao confrontar os
resumos dos trabalhos com o quadro analítico (quadro II),
dificuldade que emergiu em razão de um mesmo trabalho
comportar, muitas vezes, mais de uma racionalidade. Trabalhos
em que predominou a racionalidade prática experimentaram, em
seu decurso, a racionalidade técnica; outrossim, os trabalhos
permeados pela racionalidade crítica vivenciaram a racionalidade
prática. Este movimento constatado implica o cuidado a ser
observado na elaboração de tipificações, pois não há tendências
puras, fato a ser considerado na busca por uma classificação, o
que não se constituiu intuito deste trabalho.

E necessário indicar a instrumentalização, o viés compor-
tamentalista e procedimental presente nos trabalhos em que
predominou a racionalidade técnica. Nas pesquisas com tendên-
cia à racionalidade prática predominaram a educação como
processo complexo, a educação modificada à luz das cir-
cunstâncias, as circunstâncias geradas na incerteza presente nos
contextos e o conhecimento produzido na ação-reflexão-ação.

O exercício dialético que considera a educação como
atividade sócio-política, praticada pelo sujeito professor, imbuído
de um perfil problematizador, que almeja a transformação social,
permeou as pesquisas voltadas para a racionalidade crítica.

Tanto a racionalidade prática quanto a racionalidade crítica
valeram-se da reflexão, mas, enquanto a racionalidade prática a
usou na perspectiva de Schõn (apud Pereira, 2002), isto é, de
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ação-reflexão-ação, a racionalidade crítica a exerceu na
perspectiva de Zeichner (apud Pereira, 2002), que preconiza a
reflexão crítico-emancipatória.

O resultado da análise mostra uma forte tendência, nas
pesquisas sobre formação de professores, para a racionalidade
prática, tanto em nível de País - 197 trabalhos, o que
corresponde a 61% dos resumos consultados -, como em nível
regional. A segunda tendência que permeia os trabalhos de
pesquisa relacionados à formação de professores foi a da
racionalidade técnica, a qual aparece em 78 trabalhos,
representando 24% das pesquisas selecionadas em nível de País,
tendência presente nas pesquisas das regiões Sudeste, Sul e
Nordeste. A região Centro-Oeste teve como segunda tendência
a racionalidade crítica.

A racionalidade crítica, que, com exceção da região Centro-
Oeste, compareceu em terceiro lugar nos estudos e nas pesquisas
sobre formação de professores do País, teve um percentual de
15% sobre o total dos trabalhos, o que parece bastante
promissor em termos de tendência.

Considerações finais
As análises dos resumos das dissertações e teses sinalizaram

a emergência da racionalidade prática. Essa racionalidade dá
especial atenção à reflexão sobre a prática e valoriza a experiência
e os conhecimentos produzidos pelos professores.

Do exposto, algumas questões emergem. A que se deve o
predomínio dessa tendência? A quantidade de pesquisas em que
a prática ocupou o eixo central da atividade pode ser uma
resposta às pressões da escola em relação à academia? O
predomínio da racionalidade prática sobre as demais indica para
o futuro uma transição em direção a racionalidade crítica?

Cabe ainda uma questão mais abrangente: a discussão a
respeito das racionalidades está presente nos grupos de trabalho
e programas de pós-graduação que têm como linha de pesquisa
a formação de professores?
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Anexos

Tabela I - Distribuição das dissertações e teses sobre formação de professores sobre o total de
pesquisas da área de educação, por 1ES, nível e região geográfica- 2003
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Text Box
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