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O mercado de formação de professores, num país de 
dimensões continentais como o Brasil, é diverso. Entre as 
distintas realidades educacionais de aprendizagem e educação 
aos docentes, existem instituições superiores particulares de 
referência.  
 
A Faculdade Porto-Alegrense (Fapa), entidade sem fins 
lucrativos, no Rio Grande do Sul, obteve no Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (Enade), em 2006, dois conceitos 
máximos entre os cursos avaliados para formação de 
professores.  
 

Bruno Edgar Ries, diretor do curso de pedagogia da instituição, destaca o planejamento da 
grade curricular como diferencial. Os semestres na Fapa são quase quatro semanas mais 
extensos que em cursos similares de outras instituições. No total, a carga horária é de 3.254 
horas. "Os professores em sua maioria, são profissionais com vasta experiência em docência e 
formação de professores", explica. 
 
Ele ressalta, ainda, o trabalho com o aluno no primeiro e segundo semestres do curso, nos 
quais os professores são os mesmos. "É um acompanhamento individual, tanto do graduando 
quanto do professor", revela. Em duas reuniões pedagógicas anuais (em julho e dezembro), 
avaliam-se as deficiências apresentadas pelos alunos para uma intervenção no sentido de 
corrigir erros. "Retomamos a natureza do ingressante e conferimos, quinzenalmente, o que 
está sendo lançado no boletim de frequência para obtermos um cenário preciso da situação de 
cada um." Ainda, segundo Ries, quando surgem dificuldades generalizadas apontadas por 
alunos, convoca-se uma reunião com representantes de classe e professores para "discutir a 
questão e encaminhar soluções".   
 
Para ele, os fatores que influenciam na qualidade do ensino são muitos, mas destaca a 
dificuldade com os ingressantes. "Temos poucos candidatos para os cursos de licenciatura, os 
baixos salários oferecidos excluem os vocacionais", acredita. 
 
Telma Teixeira de Oliveira Almeida, coordenadora do curso de pedagogia do Centro 
Universitário Metropolitano de São Paulo, que também obteve, na avaliação de seu curso, 
duplo conceito máximo no Enade 2006, aposta no domínio da tecnologia. "A tecnologia é uma 
nova linguagem fundamental na formação do graduando. Porém, a grande maioria dos 
professores, hoje, não está apta a lidar com ela. A formação continuada faz a diferença", 
garante. 
 
Em sua visão, o professor tem de buscar inserção neste contexto, abrindo oportunidade para 
aprender algo novo. "O que se vê, muitas vezes, é o professor negando-se a continuar seus 
estudos ou se adequar a novas propostas. Daí provém todo o impacto. Ele não quer mudar, 
não busca, não vai atrás", atesta.  
 
No Centro Universitário Metropolitano de São Paulo, o curso de pedagogia existe há sete anos 
e dura 3.380 horas aulas. Segundo a coordenadora, de maneira geral, a formação nas 
licenciaturas poderia ser melhorada se os cursos de pedagogia transformassem a sala de aula 
em grandes laboratórios. Se as escolas abrissem mais suas portas para os graduandos 
estagiarem de forma adequada. "O bom professor é formado por um conjunto de atividades. 
Esta formação tem de ser totalmente interdisciplinar. A interdisciplinaridade se caracteriza pela 
forma de ação, pela construção e maneira de desenvolver os conteúdos", diz. 
 
Suely Trevizam, diretora acadêmica da Escola de Educação da Anhembi Morumbi, também 
aposta que o educador do futuro tem de acompanhar os avanços científicos e tecnológicos. "Na 
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Anhembi, o aluno inicia com a elaboração de uma cartilha eletrônica e impressa; e chega à 
elaboração e formatação de um curso da modalidade EAD", explica. 
 
Em relação à proposta do MEC, Suely a avalia como "muito boa". "Havia necessidade de 
começar a falar algo em termos de reformulação para o ensino médio. O jovem está numa 
idade em que precisa ter ampliação dos conhecimentos", defende.  
 
Segundo ela, a instituição em que trabalha está com os cursos de letras e pedagogia 
totalmente reformulados, já contemplando, desde 2007, as novas propostas das diretrizes 
curriculares recentes. Ela ressalta, ainda, os projetos interdisciplinares nos quais são 
desenvolvidos produtos educacionais, a criatividade, a fundamentação teórica e a aplicação 
prática em diversos segmentos.  
 
Há 25 anos na área educacional, Suely diz que "infelizmente" a procura pela área de docência 
caiu muito. "Precisamos levar em consideração o mercado. O profissional hoje é 
desvalorizado", refere-se, ao refletir sobre questões salariais da profissão. "Teria de haver 
política de incentivo por parte dos governantes a esse profissional", diz. Para ela, a formação 
de docente é extremamente tradicional, não pode deixar de existir, pois os resultados seriam 
extremamente danosos. 
 
"A educação não é só feita pelo sacerdócio. É muito mais do que isso. Esta nova geração 
espera atuar bem, mas tendo um respaldo [financeiro] para isso. A educação tem de ser 
constantemente discutida e aprimorada."  
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