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Na política educacional brasileira, aos avanços legais parecem
contrapor-se, reiteradamente, recuos pragmáticos, que pouco têm
contribuído para a democratização do sistema nacional de
educação. Os dispositivos que se sucedem à promulgação das leis
gerais para a educação nacional têm investido, sistematicamente,
numa concepção técnico-profissionalizante de formação, definida
pela ênfase nas competências docentes, muitas vezes confundidas
unicamente com o fato de portar um diploma que comprove a
habilitação para o exercício do magistério. A ênfase tecnicista1

adotada pela maioria dos dispositivos oficiais, apesar do seu
caráter instável2, leva a perseguir uma padronização do perfil
profissional, ao invés de reforçar a concepção científico-acadêmica,
reivindicada por pesquisadores e pelas esferas representativas dos
profissionais da educação (associações profissionais, associações
científicas, sindicatos). Esta discute as diferentes formas de
socialização profissional, consideradas centrais na consolidação
da identidade dos professores.

1 Expressão empregada para caracterizar a influência da teoria do capital humano e do pensamento pedagógico
americano.

2 Segundo Valle (2003, p. 236), com o objetivo de “construir um sistema unificado para o país, a administração
federal impõe aos estados e municípios uma dinâmica permanente de adaptação a suas determinações. Ora,
estes dispositivos aportam orientações e recomendações que não somente desconsideram a capacidade criativa
dos estados e municípios mas impedem também sua autonomia político-administrativa”.
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Embora os pesquisadores sejam unânimes ao mencionarem a insuficiência
de estudos sobre os efetivos problemas educacionais do país e a grande
distância entre o caráter acadêmico do ensino superior e a realidade da
escola pública (VALLE, 2005), a história das políticas de formação docente,
assim como a história do sistema de educação nacional, para o qual esta
formação prepara, nos levam a uma constatação importante: os recuos
pragmáticos que têm acompanhado os avanços da legislação não impedem
certa melhoria no processo de formação de professores. Observa-se que
esta não se deteriorou na medida da sua expansão quantitativa, pois o
aumento do nível de exigência nos processos de recrutamento e a
constituição progressiva da carreira docente foram sempre defendidos por
uns e perseguidos por outros, ainda que com finalidades diversas e até
mesmo antagônicas. Valle (2006, p. 179) assinala que “o propósito de
constituir uma carreira para o magistério integra os objetivos das esferas
administrativas, estando associado à idéia de corpo unificado considerada
indispensável à ampliação de sua eficiência e produtividade”.

 Além disso, preconizou-se o prolongamento da formação para o
magistério das quatro primeiras séries do ensino obrigatório, restrita ainda
ao ensino médio, mas que deve alcançar – o mais rapidamente possível – o
nível superior. Tal ascensão supõe um maior engajamento da Universidade
nas questões político-pedagógicas e administrativas que afetam as redes
públicas de ensino, a fim de favorecer as transformações sociais e culturais
reivindicadas nos diferentes momentos históricos.

Esta constatação nos autoriza a formular uma primeira hipótese: a
profissionalização e a formação dos professores sempre estiveram no centro
dos projetos e investimentos do Estado brasileiro, visando ao mesmo tempo
organizar as massas, ampliar o controle sobre a escolarização da população
e ampliar as oportunidades de acesso aos sistemas públicos de ensino. Tendo
por referência a análise dos principais dispositivos legais que estabeleceram
as políticas de educação para o país, examinaremos as diferentes etapas da
formação docente, partindo do pressuposto que elas correspondem às
mutações das prioridades e diretrizes do Estado brasileiro em termos de
educação escolar, introduzidas ao longo do século XX.

Três fases, que não estão constituídas por rupturas ou descontinuidades
mas por mudanças mais ou menos profundas na organização dos sistemas
de ensino (em âmbito federal, estadual e municipal), parecem se destacar
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no movimento de formação dos professores brasileiros: a primeira começa
com o advento da República (1889) e se prolonga até o início de 1960,
preconizando uma formação de nível médio, considerada fundamental à
escolarização das novas gerações. A educação passa a ser vista como um
serviço público de responsabilidade do Estado, devendo organizar as massas
e formar os cidadãos civilizados, visando o fortalecimento de uma sociedade
que pretendia se tornar hegemônica; a segunda fase prossegue até os anos
de 1980, estando centrada principalmente numa concepção tecnicista de
formação profissional, que permanece circunscrita ao ensino médio. Esta
fase se constitui sobretudo com a chegada dos militares ao poder em 1964
e a instituição de um regime autoritário e burocrático, período em que
ocorre uma importante expansão da oferta escolar com a finalidade de
ampliar o controle ideológico sobre as massas e prepará-las para responder
às necessidades de um emergente mercado de trabalho, com fortes
características monopolistas; e a terceira fase aparece claramente após a
instalação da Nova República (1985), quando se propõe a formação para
o exercício docente ao nível superior. Nesta fase é atribuída à educação
escolar a missão de compensar o déficit educacional e social, acumulado
pela baixa qualidade e produtividade dos sistemas públicos de ensino, e
participar efetivamente da democratização da sociedade brasileira.

UMA FORMAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO PARA A ESCOLARIZAÇÃO E
ORGANIZAÇÃO DAS MASSAS

As escolas normais foram as primeiras instituições de formação de
professores criadas no Brasil por iniciativa das províncias ainda durante o
Império, após a independência do país em 1822. Elas permaneceram
praticamente como únicas responsáveis pela formação docente até final
dos anos de 1950. Um dos elementos centrais na organização das massas
populares – a formação dos professores – adquiriu, no entanto, maior
importância, com o advento da República, implicando um maior esforço
no sentido de instalar essas escolas em todo o território nacional. Mas esse
processo foi lento e gradativo, seguindo o ritmo do desenvolvimento social,
político e econômico dos diferentes estados da federação.

A escola normal configurou-se como elemento essencial para a expansão
do ideário republicano, em oposição ao ordenamento institucional do
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regime imperial. Os professores, que deveriam ser os difusores de uma nova
visão de mundo inspirada no ideário positivista, precisavam ser selecionados
e preparados para essa tarefa ou “missão”, que tinha por objetivo
alfabetizar toda a população e fortalecer o novo regime e seus beneficiários,
ou seja, as oligarquias regionais (NÓBREGA, 2002).

No entanto, a conjuntura social, política e econômica da Primeira
República, que prevaleceu até 1930, não favorecia a expansão da educação
escolar. O federalismo descentralizado, o Estado oligárquico, subordinado
aos interesses dos grupos dominantes das regiões produtoras e exportadoras
de café, trouxe grandes discrepâncias no desenvolvimento das diversas
regiões e estados. Estes que acabavam organizando, ao sabor de suas
condições específicas e de seus reformadores, os seus sistemas de ensino
(SCHEIBE; DANIEL, 2002). Não surpreende, pois, o papel paradigmático
que o Estado de São Paulo representou no campo educacional para os
demais estados brasileiros nos primeiros 30 ou 40 anos da República.
Comissões estaduais de todos os cantos do Brasil dirigiam-se a São Paulo
para conhecer a organização do seu serviço de instrução pública, ao mesmo
tempo em que “missões” de professores paulistas visitavam os estados para
ajudar a reorganizar o seu ensino.

A primeira tentativa oficial de garantir uma base comum nacional para
a formação de professores ocorreu durante o Estado Novo, instituído pela
ditadura de Getúlio Vargas (1937-1945), através das Leis Orgânicas de
Ensino, promulgadas de 1942 a 1946. Convocou-se, para a sua preparação,
a I Conferência Nacional de Educação, em 1941. Essas leis tiveram a
finalidade de suprir a ausência de normas centrais e delinear um processo
de regulamentação, em âmbito federal, de políticas públicas educacionais
(TANURI, 2000).

A Lei Orgânica do Ensino Normal, aprovada em 1946, foi assinada
logo após o fim da ditadura Vargas, tendo preconizado, sem grandes
inovações, uma certa uniformidade na formação para o magistério (BRASIL,
1946). Essa lei consagrava o que já vinha sendo adotado em vários estados
da federação em termos de educação. O ensino normal estava dividido em
dois ciclos: a) o curso de formação de “regentes” do ensino primário, em
quatro anos, para funcionar em escolas  normais regionais e; b) o curso de
segundo ciclo, em dois anos, para formar o professor primário, a ser
ministrado nas escolas normais e nos institutos de educação. Esta lei, com
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o propósito de dar uniformidade à formação de professores nos vários
estados, estabeleceu para as escolas normais um tratamento de escola
profissional: cada uma delas deveria manter um grupo escolar, um jardim-
de-infância e um ginásio oficialmente reconhecido, visando estabelecer uma
relação com a prática. As escolas regionais, destinadas a alunos com a
idade mínima de 13 anos, portadores de certificados primários (com a
duração de cinco anos de estudo), deveriam manter ao menos duas escolas
primárias isoladas (TANURI, 2000).

Ao ser promulgada a Constituição de 1946, poucos meses após a
aprovação da Lei Orgânica do Ensino Normal, é retomada no país uma
orientação descentralizadora e liberal. A grande maioria dos estados, porém,
ainda que livres para regulamentar o seu ensino primário e normal, tomou
essa lei como modelo para a organização do seu sistema de formação de
professores.

Embora a primeira Escola Normal do País já tenha sido criada na
província do Rio de Janeiro em 1835, a maioria das províncias brasileiras
não tinha mais do que uma ou quando muito duas escolas normais públicas
até o final deste período do Império, durante o qual formou-se
precariamente um número reduzido de professores em todo o país
(TANURI, 2000). Em Santa Catarina foi criada a primeira Escola Normal
em 1880, mas esta  não manteve um funcionamento regular, datando do
início do período republicano (1892), a criação da Escola Normal
Catharinense, que mais efetivamente inaugurou e instituiu a formação de
professores no Estado.

Schaffrath (2002), ao estudar o currículo e os programas de ensino
desta escola, verificou nestes a valorização sobretudo do conhecimento
científico, da cultura literária, de uma formação geral e enciclopédica,
enfatizando conteúdos  morais e cívicos laicos. Constatou, portanto, a
forte influência do positivismo, que permeou a ideologia republicana, cujo
ideário estabeleceu desde cedo uma forte relação de identidade entre
instrução pública e fortalecimento da nacionalidade, da cidadania e do
ordenamento social. Segundo alguns autores, eram adotadas práticas
docentes e administrativas – seleção de alunos, castigos e recompensas,
valorização da moralidade, discriminação do trabalho feminino – que
estavam longe do ensino e composição das disciplinas oferecidas. Estas,
“no conjunto de procedimentos curriculares da escola, ajudavam a desvelar
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bases ideológicas sob as quais se assentava este modelo de instituição escolar,
formador de professores” (SCHAFFRATH, 2002, p. 110).

Em Santa Catarina houve importante reestruturação do ensino, inclusive
na reorganização do Curso Normal, seguindo as linhas básicas da instrução
pública do Estado de São Paulo. Durante o governo de Vidal Ramos (1910-
1914), por exemplo, o professor Orestes Guimarães, formado na Escola
Normal da Praça da República de São Paulo, foi nomeado Inspetor Geral
de Ensino no Estado, cargo que ocupou durante 10 anos, com a anuência
do Governo de São Paulo, para assessorar e modernizar a reforma
educacional catarinense (FIORI, 1991).

As reformas educacionais paulistas foram, portanto, paradigmáticas para
o país e para Santa Catarina. O currículo da Escola Normal Secundária foi
sendo modernizado a partir do que ocorria naquele Estado, destacando-se
a ênfase nas matérias científicas, ao mesmo tempo em que maiores exigências
de cultura enciclopédica passaram a ser requisito para ingressar no curso.
Já os “cursos complementares”, pensados inicialmente para complementar
o ensino primário, se tornaram uma forma adicional de preparar professores
para as escolas preliminares, concretizando-se com isso dois níveis de
formação de professores para as séries iniciais. Esta estrutura foi justificada
como necessária para expandir o sistema de formação docente e prover o
ensino primário de pessoal habilitado. A exemplo do que ocorreu em São
Paulo, em Santa Catarina, na década de 1930,  as Escolas Complementares
passaram a denominar-se  Escolas Normais Primárias e as Escolas Normais
passaram a se chamar Escolas Normais Secundárias.

DA TRADIÇÃO NORMALISTA À FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
aprovada pela Câmara Federal em 1961, após uma longa seqüência de
discussões e concessões, foi o resultado de uma estratégia de conciliação
entre os interesses privatistas e de defensores do ensino público (BRASIL,
1961). Os acordos3 firmados entre esses grupos beneficiavam a elite em

3 Como assinalou Amado (1973), os procedimentos conciliatórios predominaram durante todo o processo de
elaboração da lei. Eles definiram então os diferentes níveis da estrutura do sistema de ensino (federal, estadual
e municipal), bem como suas áreas respectivas de competências político-administrativas.
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prejuízo do interesse geral da população no que concerne à escolarização.
A nova lei não trouxe modificações significativas para a formação docente,
pois o ensino normal continuou sendo o único nível de preparação dos
professores do ensino obrigatório (de 1ª a 4ª séries). No que se refere à
estrutura das escolas normais, nota-se que a maior parte dos estados
conservou o sistema dual, com escolas normais constituídas de dois níveis
de formação: o ginasial, com conteúdos gerais aos quais se acrescentava
uma preparação pedagógica que conferia um diploma de “Regente do
ensino primário”; e o colegial, que era consagrado aos aprofundamentos,
no fim do qual o aluno obtinha o diploma de “Professor primário”.

Com a reordenação no campo político-administrativo e pedagógico,
que ocorreu após a implantação do regime militar de 1964, o modelo de
formação de professores foi em grande parte descaracterizado, embora tenha
permanecido centrado no nível médio, assim permanecendo até o início
dos anos 1990. A Lei nº 5.692/71 reformou o ensino de primeiro grau,
cuja obrigatoriedade passa de quatro a oito anos, e o ensino de segundo
grau, transformando a escola normal numa das habilitações profissionais
deste nível de ensino (BRASIL, 1971). Esta habilitação passa a integrar a
profissionalização obrigatória adotada para todo o ensino médio (VALLE,
2003).

A escola normal tradicional deixou de existir. A “habilitação magistério”
regulamentada em 1972, que a substituiu, foi organizada de forma a
apresentar um núcleo comum de formação geral (constituído de disciplinas
da área de comunicação e expressão, estudos sociais e ciências) e uma parte
de formação especial (abrangendo os fundamentos da educação, a estrutura
e o funcionamento do ensino de primeiro grau, e a didática que incluía a
prática de ensino). Fica evidente nesses dispositivos legais a forte influência
da concepção tecnicista que caracterizou o pensamento educacional oficial
nesse período, destacando-se a fragmentação do curso, a grande
diversificação de disciplinas no seu currículo com prejuízos para uma
formação geral e o esvaziamento da habilitação em termos de saberes
pedagógicos consistentes.

A “desmontagem” dos cursos de formação de professores em nível médio
provocou um movimento denominado de “revitalização do ensino normal”,
que estimulou estudos e propostas de ação efetivadas tanto pelo Ministério
de Educação (MEC) como pelas secretarias estaduais, com a finalidade de
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reverter o quadro de descontentamento em relação a essa habilitação. Dentre
as propostas do MEC, destaca-se o Projeto dos Centros de Formação e
Aperfeiçoamento do Magistério (Cefam), elaborado em 1982, que foi
adotado em alguns estados da federação. Esse projeto propiciou alguns
avanços na melhoria da qualidade do ensino, como enriquecimento
curricular, articulação entre as disciplinas, exame seletivo para ingresso no
curso, início da formação docente desde a 1ª série do ensino médio, trabalho
coletivo no planejamento e na execução do currículo e, ainda, a possibilidade
de funcionamento em tempo integral, dedicado ao mesmo tempo às
atividades regulares do currículo e às de aprofundamento e estágio.

A partir dos anos 1980 houve também uma progressiva remodelação
do curso de pedagogia, nível superior4, visando adequá-lo à preparação do
professor para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental
(1ª a 4ª séries). Esse curso formava, através das habilitações oferecidas, os
denominados “especialistas” em educação (supervisores, administradores,
orientadores e inspetores educacionais), os professores para a escola normal
e, a partir de 1970, os professores para a “habilitação magistério”. A
participação do movimento docente, organizado em torno da Associação
Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope)5, foi
decisiva na defesa da formação de professores para as séries iniciais. Parecia
evidente a carência de bases conceituais e metodológicas para a constituição
da identidade dos profissionais da educação brasileira.

UMA FORMAÇÃO SUPERIOR PARA O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO –
SÉRIES INICIAIS

Desde os anos de 1970, numerosos movimentos e manifestações eclodiram
por toda sociedade brasileira, visando à rendição imediata do regime
autoritário. Uma transição política se desenhava. Então, sempre atentas a

4 Sobre a formação pedagógica do professor licenciado, ver SCHEIBE (1983).
5 No final da década de setenta, iniciou-se um movimento pela reformulação dos cursos de formação de educadores

no Brasil que partiu das discussões sobre o Curso de Pedagogia, e ampliou-se para a discussão mais geral sobre
a formação de todos os professores. Este movimento articulou-se mais fortemente em 1980, com a instalação
do Comitê Nacional Pró Formação do Educador, durante a I Conferência Brasileira de Educação em São Paulo e teve
continuidade com a criação da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), em
1990, entidade que vem liderando desde então a construção coletiva de uma Base Comum Nacional para a
formação destes profissionais.
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pressões sociais, as camadas dominantes prepararam cuidadosamente esta
transição, reativando a velha prática das alianças. Após o fracasso das
mobilizações de 1984 reivindicando as eleições diretas em todos os níveis, os
candidatos civis Tancredo Neves (líder democrático) e José Sarney (conivente
com o poder militar) são eleitos por uma votação indireta para a Presidência
e a Vice-Presidência da República, respectivamente. Tancredo Neves fica
gravemente doente na véspera da posse e Sarney assume interinamente em
1985 o cargo de Presidente da República. Neves morre e Sarney ocupa o
cargo até o fim do mandato (1990). Apesar deste episódio na transição do
regime, o quadro institucional da Nova República propunha-se a retomar
os direitos políticos característicos de uma democracia liberal, que haviam
sido suprimidos pelo regime autoritário. Era evidente que a democratização
do Estado brasileiro não podia se fazer sem uma transformação profunda
nas concepções e estruturas de poder fortemente cristalizadas no país. A
consolidação do sistema de educação nacional, que permanecia fortemente
centralizado no âmbito federal e dos estados, estava no centro dessas
transformações, assim como a definição de uma política de formação de
professores para todos os níveis do ensino.

O ideário crítico sobre o que deveria ser um efetivo projeto nacional de
educação, que foi se constituindo ao longo das últimas décadas,
normalmente à margem das deliberações oficiais, foi contemplado em vários
pontos pela Constituição Federal, promulgada em 1988. Esta forneceu
um arcabouço jurídico capaz de permitir as transformações institucionais
e educacionais, reivindicadas por amplos setores da sociedade brasileira.
No entanto, a versão final da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (aprovada em 1996) colocou vários obstáculos à implementação
das propostas elaboradas pelo conjunto da sociedade civil, organizada em
torno de um projeto de educação para o Brasil. Esta lei não desconsiderou
todos os consensos do rico debate dos anos 1980, mas os traduziu, muitas
vezes, para uma outra lógica de desenvolvimento, onde descentralização,
por exemplo, passou a significar principalmente uma desconcentração da
responsabilidade do Estado6. Autonomia, por sua vez, passou a ser
compreendida como liberdade para captar recursos financeiros. A igualdade
foi entendida como eqüidade, e a cidadania crítica, como cidadania

6 Sobre o movimento democratização-descentralização-municipalização, ver Valle, Mizuki e Castro (2004).

Memória.pmd 24/3/2008, 10:52265



266    ME M Ó R I A E  F O R M A Ç Ã O D E  P R O F E S S O R E S

produtiva, o que supõe uma adequação às exigências e necessidades do
mercado (SHIROMA e outros, 2000).

Para Mello (1999), intelectual brasileira que esteve à frente das reformas
educacionais da década de 1990, é preciso estabelecer uma política nacional
de formação, estruturada em um consenso construído pelo conjunto dos
setores educacionais interessados. O primeiro passo, segundo ela, consiste
em estabelecer um acordo sobre o caráter nacional da formação dos
professores, que é do interesse da nação, pois desta formação depende a
produção e a reprodução do processo educacional. A formação aparece,
nos diversos documentos da reforma, como estratégia para a unidade
nacional, o pleno exercício da cidadania, a integração e a inclusão social, a
sobrevivência em uma economia mundial competitiva. Somente uma forte
coesão em torno da natureza da formação político-pedagógica, tomada
como interesse nacional, poderá dar uma total eficiência às diretrizes, aos
referenciais ou às recomendações sobre o currículo e sobre a organização
pedagógico-institucional dos cursos de formação. Eis aí o conteúdo da
política de formação dos professores em implantação no Brasil e que se
apresenta como um grande desafio à pesquisa educacional.

NOVAS DIRETRIZES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB Lei
nº 9.394/96, enfrentou, portanto, desde sua implantação, uma situação de
diversidade de concepções e uma pluralidade de instituições e de cursos
formadores dos profissionais para a escolarização inicial, na tentativa de
satisfazer aos diversos interesses postos pela sociedade. O estabelecimento
de um acordo sobre o caráter nacional da formação dos professores, num
país de profundas desigualdades educacionais, sociais e culturais, encontrou
um maior peso no favorecimento das forças econômicas, contraditórias
por natureza.  Além desta situação, evidenciou-se também um imenso
contingente de professores leigos ainda remanescentes no país. As
regulamentações decorrentes dessa lei revelaram claramente a intenção de
impor um modelo de formação docente, que, embora apareça vinculado
ao nível superior, apresenta-se em grande parte desvinculado de uma
formação universitária, passando a constituir-se numa preparação técnico-
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profissionalizante, que acrescenta pouco à formação de nível médio, até
então vigente (SCHEIBE, 2003).

Foi então regulamentada uma nova institucionalização para a formação
dos professores no Brasil, a saber: os institutos superiores de educação e os
cursos normais superiores, que, em razão de suas características pedagógicas
e de infra-estrutura, contribui para a desvalorização do magistério, colocando
em xeque a melhoria da qualidade do ensino brasileiro, que vêm sendo
reivindicada há várias décadas. Os programas de formação implementados
por estas novas instâncias educativas reduzem o tempo de duração dos
cursos, simplificam o trabalho pedagógico e descaracterizam a identidade
dos profissionais do magistério, superpondo-se à estrutura de formação já
existente nas universidades brasileiras. O que se observa então é que a
sólida formação universitária, amplamente reivindicada, vem de forma
tácita sendo procrastinada.

O estudo das concepções e das políticas de formação tem-nos
possibilitado perceber que, apesar da elevação dos níveis de escolarização
do corpo docente (VALLE, 2003), há dificuldades em romper com o
processo histórico de desvalorização social dos professores, seja pelos recuos
pragmáticos da própria legislação ao se enfrentar com os preceitos de uma
democracia mais formal do que real, seja pela precariedade das condições
de trabalho, pelos salários aviltantes, pela falta de estabilidade profissional,
pelas dificuldades de constituição da carreira docente. No entanto, persiste
uma concepção idealista em relação ao exercício do magistério, oscilando
entre uma “identidade vocacional” e uma “identidade profissional”
(VALLE, 2002), que é corroborada pelos professores, por suas esferas
representativas e pelas instâncias de administração da educação.

O avanço qualitativo efetivamente democratizante, decorrente da
necessidade de elevação da formação inicial para o nível superior não vingará
se houver concessões a programas de formação aligeirados. Isto não
significa negar a existência de situações emergenciais, relativas a carências
de docentes em certas regiões e para certas áreas, o que deve ser enfrentado
através de uma sólida articulação entre as universidades, o Ministério da
Educação, as secretarias de Estado e as secretarias municipais de educação.
Mas não parece racional, mesmo do ponto de vista econômico e gerencial,
o esvaziamento das estruturas existentes e sua substituição por novas
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estruturas. A oferta de formação a custo mais baixo representa a curto e
médio prazo desperdício de recursos físicos, materiais, humanos e financeiros.

Os pesquisadores brasileiros, representados na Anfope, consideram
importante continuar apontando para a necessidade de acompanhar e
avaliar as experiências de formação em andamento hoje nas diferentes
instituições de ensino superior dos diversos estados brasileiros, tendo como
parâmetro os princípios de uma base comum nacional para a formação
dos professores, que vem sendo amplamente discutida e socializada pela
comunidade educacional. Tal acompanhamento diz respeito tanto aos
cursos regulares (diurnos e noturnos), como aos cursos emergenciais, que
são hoje ofertados numa proporção realmente preocupante, seja em regime
presencial especial (fim de semana, em férias), ou cursos a distância.

A oferta de cursos de formação de professores a distância supõe a criação
de espaços para o aprofundamento conceitual de um novo tipo de ensino
e de aprendizagem. Este é um campo extremamente complexo que envolve
novas concepções de aprendizagem interativa, por exemplo, e exige a
ressignificação das abordagens pedagógicas do fenômeno educativo.  Os
seguintes pontos merecem hoje particular atenção na sua oferta: 1. definir
melhor a dimensão/concepção de tutoria dos programas de formação
continuada à distância; 2. buscar estabelecer uma cota adequada de
educação presencial como forma de garantir a socialização e o trabalho
coletivo dos professores; 3. definir mais claramente o caráter de programa
emergencial desses cursos, vinculando-os às regiões menos atendidas, bem
como explicitar o papel das Faculdades/Centros de Educação na sua
concepção, elaboração e desenvolvimento (ASSOCIAÇÃO..., 2000).

Os professores, reunidos nos encontros da Anfope, têm demonstrado o
entendimento de que cabe tanto aos cursos de formação inicial quanto aos
programas de formação continuada usar articuladamente tecnologias
educacionais, não como substitutivos da modalidade presencial, mas como
cooperativos, garantindo nesse processo a autonomia do trabalho dos
professores em relação aos saberes escolares, aos materiais didáticos e às
modalidades de avaliação do rendimento do aluno. Lidar com as novas
linguagens e compreender as novas formas do trabalho material é um desafio
colocado para os professores que entendem ser, hoje, a tecnologia uma realidade
que impregna a vida de todos, envolvendo novas concepções de ensino e
aprendizagem. Mas não representa, certamente, um valor em si mesma.
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Enfim, cabe assinalar que as propostas pelas quais luta o movimento
docente nas últimas décadas – formação de qualidade, incentivo às
faculdades e centros de educação como espaços privilegiados de formação
de professores, construção da profissionalização e da autonomia e do
desenvolvimento intelectual do docente –, precisam ser recuperadas neste
momento, para que se transformem em políticas publicas. A discussão dessas
propostas e o encaminhamento das sugestões de modificação devem ocorrer
de forma organizada, participativa, abrangendo nossas entidades e
associações acadêmicas e científicas e o conjunto das nossas instituições
educacionais. Estes são compromissos urgentes que devemos assumir se
desejamos efetivamente oferecer a população brasileira condições
democráticas de acesso á um ensino de qualidade.

A valorização dos professores supõe formação continuada, condições
de trabalho dignas e adequadas e um plano de carreira responsável e
motivador, dimensões indissociadas do trabalho docente e da
profissionalização do professor. Uma avaliação que não se insira nesses
eixos ou que desconsidere a realidade concreta na qual se insere o professor
e o funcionamento da instituição escolar, tende a ser inócua.
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