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público que os cursos de formação devem 
preparar os futuros profissionais.

Enquanto isso, a falta de conhecimen
to a respeito da realidade de uma escola é 
apontada por Cleuza Repulho, secretária 
de Educação de São Bernardo do Campo 
e presidente da União Nacional dos Diri
gentes Municipais de Educação (Undime), 
como a principal lacuna com a qual as re
des de ensino se deparam quando recebem 
um profissional para integrar seus quadros. 
“A formação tem vários problemas, mas o 
principal seria a falta de conhecimento de 
como é a escola pública, de quem é o aluno, 
de onde ele vem e quais são suas necessi
dades. E, principalmente, como lidar com a 
diversidade no dia a dia”, aponta.

Mozart Neves Ramos, membro do Con
selho Nacional de Educação (CNE) e do 
movimento Todos pela Educação, defende 
que os conteúdos cur
riculares dos cursos de 
formação precisam ser 
alterados. “O gargalo do 
currículo nas licencia
turas é que são muito 
teóricos e pouco práti
cos. O aluno passa pelo 
ensino superior sem ter 
tido prática de ensino. É 
muita normatização, muita filosofia que o 
professor não vai aplicar”, defende.

Desvalorização x demanda
Outra crítica desferida pelos especia

listas diz respeito à baixa valorização da 
formação de professores dentro das pró
prias instituições de ensino. Não apenas os 
cursos de pedagogia e licenciatura parecem 
ter se distanciado do seu principal objeto de 
estudo - a escola -, mas a universidade como 
um todo não se dedica à educação básica 
com a urgência e a intensidade necessárias. 
De acordo com Ramos, as licenciaturas são 
vistas como curso de “segunda categoria”.

Além de conselheiro do CNE e forte 
atuante no movimento para a promoção do 
desenvolvimento da educação no país, Ra
mos é professor do curso de física da Uni
versidade Federal de Pernambuco (UFPE), e 
lida cotidianamente com as dificuldades da

formação inicial. Ele lamenta que os proje
tos ligados à educação básica não tenham a 
mesma intensidade que a contribuição das 
instituições de ensino superior na área da 
pesquisa e da inovação. “A formação inicial 
não cuida dos estágios, a universidade per
deu o DNA da educação básica. É fundamen
tal que elas coloquem as licenciaturas na sua 
agenda de prioridades”, defende Ramos.

Para Francisco Aparecido Cordão, con
selheiro da Câmara de Educação Básica 
do CNE, as licenciaturas também ocupam 
um status inferior na hierarquia do ensino 
superior. “Os melhores docentes vão para 
o bacharelado, para a pesquisa e não para 
a formação de professores. A universidade 
está muito fechada nos seus muros e não se 
abre para a escola pública”, acrescenta.

Se as instituições de ensino não enxer
gam os cursos de formação como “prata da

casa”, o fluxo das matrículas indica um mo
vimento contrário. Apesar da desvalorização 
da carreira e do aparente desinteresse dos 
jovens pelo magistério, os cursos superiores 
na área da educação sempre figuram na lista 
dos campeões de alunos. Em 2011 eram mais 
de 1,3 milhão de matrículas nos cursos da 
área de educação. É o maior contingente de 
alunos em relação às outras grandes áreas 
como saúde; serviços; engenharias; com
putação; e humanidades. Só compete com 
a área de formação de professores o grupo 
dos cursos de administração, com 1,2 mi
lhão de matrículas.

Na opinião da pesquisadora Bernardete 
Gatti, o modelo de organização das licen
ciaturas no Brasil está muito ultrapassado 
e inovações na estrutura dos currículos são 
urgentes. Nesse sentido, as instituições de 
ensino que valorizam as licenciaturas e a 
pedagogia têm potencial para se destacar
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entre os 1.277 estabelecimentos de ensino 
que oferecem cursos na área de educação.

“Temos um modelo de formação de 
professores que já está muito superado no 
mundo inteiro e a origem do problema é 
que nunca encaramos de fato o curso de li
cenciatura como independente do bachare
lado. Essa distinção é muito importante de 
se fazer”, aponta.

Resgate da didática
Em 1996, a partir da nova Lei de Dire

trizes e Bases da Educação e a criação da 
exigência da formação em nível superior 
para lecionar, os antigos cursos normais 
para formação de professores da educação 
infantil e ensino fundamental começaram a 
ser substituídos pelos cursos de pedagogia 
até saírem de cena em 2006. Essa transição 
entre os dois modelos deixou então algu
mas lacunas na formação.

“Os cursos que entendiam de didática, 
alfabetização e práticas estavam mais na 
Escola Normal de ensino médio, enquan
to a pedagogia se preocupava em avançar 
os conhecimentos, dar os fundamentos da 
aprendizagem. O papel da pedagogia mu
dou e muitos cursos não de adaptaram a 
isso”, destaca Bernardete. A pesquisadora 
aponta que em outros países existe uma 
preocupação com a pesquisa didática, ou 
seja, a investigação de novas formas de po
tencializar a aprendizagem, missão pouco 
executada no Brasil.

“Nós deixamos a didática porque houve 
um período em que confundimos didáti
ca com tecnicismo. Mas a técnica é muito 
importante também. Assim como existe a 
técnica para usar um bisturi numa cirurgia, 
há técnica para desenvolver a alfabetização 
numa classe de 35 alunos”, compara.

Bernardete recomenda que as institui
ções de ensino coloquem a pesquisa didá
tica no mesmo patamar da pesquisa cientí
fica. “Na França, Holanda, Coreia, Bélgica, 
os institutos de formação de professor co
locam em destaque a investigação do aluno, 
estão preocupados em como maximizar a 
aprendizagem do aluno”, aponta.

Enquanto a tarefa de formar professores 
engajados patina para dar conta das novas

demandas das escolas e da nova geração de 
alunos, o trabalho desenvolvido por algu
mas instituições, que se dedicam exclusiva
mente a essa missão, ganha destaque no en- 
frentamento dos desafios reais das salas de 
aula. Um exemplo disso é o Instituto Singu
laridade, que há mais de dez anos começou 
oferecendo o antigo curso normal e, ao lon
go do tempo, foi se adaptando às diversas 
alterações na legislação promovidas pelo 
Ministério da Educação (MEC) para não 
perder de vista a essência educacional. 
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A valorização da prática didática e a cons
tante avaliação e reformulação do currículo 
são algumas das razões para que o institu
to seja referência na formação de profes
sores. “Pelo nosso histórico com os cursos 
normais, a gente já tinha um certo fortale
cimento no âmbito da educação infantil e 
pudemos descobrir os buracos na formação 
do professor para o ensino fundamental”, 
aponta Gisela Wajskop, sócia-fundadora e 
diretora-geral do Instituto Singularidades.

Ao longo de 11 anos de atuação foram 
mais de cinco alterações no currículo, tan
to por demandas legais e administrativas, 
como também para adaptar os conteúdos 
às necessidades e desafios dos alunos. Gi
sela critica que as diretrizes curriculares do 
MEC para o curso de pedagogia são “mui
to genéricas e ideologizadas”. Para ela, a 
maioria das instituições de ensino acaba se
guindo uma formação generalista que não 
garante os pré-requisitos necessários para 
ser professor.

“As principais disciplinas ainda são so
ciologia e psicologia da educação [dos cur
sos de formação de outras instituições], É 
preciso mostrar que existe uma didática 
de alfabetização, por exemplo. Na maioria

das instituições a oferta é ideologizada para 
transformar o conhecimento em palavra de 
ordem e não em um processo de leitura de 
teorias a partir do confronto desses concei
tos com a atual realidade da escola”, aponta.

A ênfase nas didáticas se completa com 
um cuidado especial com a prática des
de o início da formação. Como a legislação 
proíbe a realização de estágio antes da me
tade do curso, as instituições precisam bus
car soluções alternativas às atividades práti
cas, como no caso do Instituto Superior de 
Educação Vera Cruz (ISE Vera Cruz), outra 
instituição que também se tornou referência 
na formação de professores. “A gente pro
cura parceria com ONGs e entidades para 
ampliar a visão de mundo do aluno”, explica 
Magdalena Jalbut, coordenadora do ISE.

Segundo Magdalena, a instituição é mui
to procurada pelas escolas como um “celeiro” 
de bons profissionais para atuar na educação 
básica. “Não dá para você ensinar todos os 
conteúdos com os quais ele vai se deparar, 
mas você pode preparar uma identidade 
profissional segura para que ele saiba aon
de buscar o conhecimento. Você desenvolve 
ferramentais para ele observar, analisar e de
senvolver o projeto de trabalho”, compara.
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Caixa de texto
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 15, n. 174, p. 30-34, mar. 2013.




