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Os objetivos: este documento pretende contribuir para o 
estabelecimento de diretrizes para os cursos superiores de 
formação de professores da educação básica. 

1. Embora os princípios aqui apresentados e discutidos possam também 
subsidiar a educação continuada de professores, essa não é a preocupação 
prioritária do documento. 

2. Os cursos em questão são os de nível superior uma vez que os cursos 
médios na modalidade normal já receberam normatização do CNE 
homologada pelo Sr. Ministro. 

3. Em anexo apresentam-se as bases conceituais das afirmações e argumentos 
aqui desenvolvidos, com as referências e citações bibliográficas completas.    

O contexto: porque é urgente reformular a teoria e a 
prática da formação de professores no Brasil  

4. Durante os anos 80 e 90 o Brasil deu passos significativos no sentido de 
universalizar o acesso ao ensino fundamental obrigatório, melhorando o fluxo 
de matrículas e investindo na qualidade da aprendizagem desse nível 
escolar. Mais recentemente agregam-se a esse esforço o aumento da oferta 
de ensino médio e de educação infantil nos sistemas públicos.  

5. A democratização do acesso e a melhoria da qualidade da educação básica 
vêm acontecendo num contexto marcado pela redemocratização do país e 
por profundas mudanças nas expectativas e demandas educacionais da 
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sociedade brasileira. O avanço e disseminação das tecnologias da 
informação estão impactanto as formas de convivência social, de 
organização do trabalho e de exercício da cidadania. A globalização 
econômica confronta o Brasil com os problemas da competitividade para a 
qual a existência de recursos humanos qualificados é condição 
indispensável.  

6. Quanto mais a sociedade brasileira consolida as instituições políticas 
democráticas e os direitos da cidadania, e se abre para a economia 
mundializada, mais se robustece no país o reconhecimento da importância 
da educação na sociedade do conhecimento. Era  necessário portanto dar 
novo sentido às concepções que estavam por trás das políticas educacionais 
para avançar na reforma das práticas da educação básica, a fim de . 
sintonizá-la com as formas contemporâneas, de conviver, relacionar-se com 
os recursos naturais, construir as instituições sociais, produzir e distribuir 
bens, serviços, informações e conhecimentos.  

7. A meio desse processo de reforma educacional a LDB – Lei 9394/96 foi um 
marco político-institucional decisivo. Incorporando lições, experiências e 
princípios aprendidos desde o início dos anos 80 por reformas localizadas 
em estados e municípios, a nova LDB ao mesmo tempo sinalizou o futuro e 
traçou diretrizes inovadoras para a organização e a gestão dos sistemas da 
educação básica. Com sua promulgação o Brasil encerra a primeira geração 
de reformas educacionais  iniciada com a distensão política lenta e gradual 
do começo dos 80, a qual teve na Constituinte seu próprio e importante 
marco institucional, legando ao país um capítulo constitucional inovador 
sobre educação mas que passou a  reclamar uma lei que o regulamentasse.  

8. A nova lei sinaliza uma mudança radical do paradigma curricular da  
educação básica e adota a flexibilidade como princípio mestre da 
organização e gestão dos sistemas de ensino,  abrindo amplo espaço para o 
exercício da iniciativa, inovação, e criatividade. Paradigma curricular nacional 
inovador e flexibilidade deverão combinar-se para permitir o aparecimento de 
uma diversidade curricular baseada na autonomia e fortalecimento da 
autonomia escolar que, antes da nova lei já vinham sendo praticadas em 
alguns estados e municípios.  

9. A mesma LDB referendou um sistema nacional de avaliação da educação 
básica que já estava em fase experimental, e deverá ser complementado por 
iniciativas estaduais, municipais ou de instituições privadas. A existência de 
um sistema de avaliação com legitimidade legal e capaz de fornecer 
indicadores confiáveis do desempenho dos sistemas de ensino e suas 
escolas, é indispensável para o fortalecimento da cultura avaliativa e da 
noção de responsabilidade pela aprendizagem dos alunos. Só assim a 
flexibilidade será um princípio eficaz e a autonomia poderá ser associada ao 
compromisso com a equidade e a qualidade e equidade da educação 
escolar.   
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10. Outro componente decisivo da reforma educacional em curso é o pleno 
funcionamento do FUNDEF, possível graças à aprovação da PEC 14. Pela 
primeira vez na história o Brasil está conhecendo a verdade dos números 
financeiros do ensino fundamental e colocando em funcionamento um 
sistema de financiamento deste último que é ao mesmo tempo redistributivo 
dos recursos e uma forma de gestão mais transparente dos mesmos.  

11. O novo paradigma curricular, interpretado de modo ousado e inovador, 
recebeu normatização na forma de diretrizes curriculares mandatórias para 
todo o país e recomendações curriculares contidas nos parâmetros 
preparados pelo executivo como contribuição ao exercício de cada sistema 
ou escola na preparação de seus próprios currículos. Essas diretrizes e 
recomendações nacionais, cuja falta o país se ressentiu no passado, 
surgiram em bom momento: num sistema de tradição cartorial mas 
substantivamente débil em matéria de planejamento curricular nacional, foi 
auspicioso que normas nacionais e currículo de referência para todo o país, 
surgissem nos marcos de um quadro legal de flexibilização da gestão 
pedagógica e reafirmação do valor da descentralização, da autonomia 
escolar e da diversidade curricular. 

12. Esse conjunto novo de leis, normas e recomendações nacionais inauguram 
uma segunda segunda geração de reformas da educação brasileira. Além 
das características distintivas que as normas legais lhe imprime, essa 
segunda geração tem alguns traços políticos a serem destacados: caráter 
efetivamente nacional garantido pela LDB sem dispensar consenso a ser 
construído em diferentes âmbitos políticos entre as quais, além do próprio 
Congresso Nacional, o CNE, o CONSED e a UNDIME, instituições elas 
próprias forjadas no âmbito dos novos marcos legais ou na prática 
associativa propiciada pela redemocratização do país; necessidade de  
coordenação e liderança tanto política quanto pedagógica, do MEC como 
como  representante do govêrno federal e como âmbito de mediação política 
nacional.  

13. Essa segunda geração de reforma educacional ora iniciada, se plenamente 
implementada em suas conseqüências mais profundas, deverá mudar 
radicalmente a educação básica brasileira ao longo das  primeiras décadas 
do próximo milênio. Para gerenciá-la de modo competente é preciso que 
todos os envolvidos construam uma visão de longo prazo a fim de definir 
prioridades e estratégias de implementação eficazes pois.  

14. A primeira condição importante já está dada: clareza quanto aos princípios 
que devem presidir agora e no futuro, a organização, distribuição e avaliação 
da educação básica. Com essa base já é possível pensar, estratégias e 
mecanismos de implementação, próprios da definição de políticas e 
estabelecer prioridade para aquelas endereçadas à provisão dos insumos 
básicos para que a reforma seja uma realidade: materiais de apoio didático 
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pedagógico, gestão escolar eficaz, educação inicial e continuada de 
professores, desenvovolvimento curricular permanente, entre outras.  

15. Algumas dessas políticas já se encontram em andamento a nível nacional, 
articuladas a ações estaduais e municipais, especialmente no ensino 
fundamental e, agora iniciando-se no ensino médio. É o caso da 
disseminação das diretrizes e  parâmetros curriculares, da capacitação em 
serviço de professores para utilização dos parâmetros e outras inovações 
pedagógicas, propiciada pela SEF, SEED E SEMTEC, do processo de 
avalição do livro didático. Essas políticas vêm se constituindo em rica 
aprendizagem de cooperação federativa e, com menor intensidade, de 
cooperação com as instituições de ensino e pesquisa em nível superior.    

16. A política formação inicial de professores ainda não recebeu o impulso que 
vai precisar para ser um insumo eficaz da reforma da educação básica. Ela é 
a mais difícil de formular e implementar tanto porque implica na coordenação 
e articulação com a SESU, por si só um órgão complexo, como porque 
enfrenta a complexidade do ensino superior brasileiro e a crise pela qual ele 
está passando neste momento. Os impasses estruturais da educação 
superior terminam contaminando os debates e propostas para a formação de 
um profissional específico, no caso o professor da educação básica.  

17. É preciso, sob pena de inviabilizar a reforma da educação básica, cuidar para 
que a formação do professor desse nível de ensino seja priorizada como 
meta da política educacional mais geral do país, independentemente das 
soluções que vierem a ser formuladas para o ensino superior 
especificamente. A partir do perfil de professores que a reforma necessita 
para concretizar-se na sala de aula, será urgente reiventar as instituições 
existentes para que elas respondam eficazmente ao desafio de preparar 
esses professores. Caso isso não seja possível será preciso inventar outras 
instituições de ensino superior, como os Institutos Superiores de Educação, 
que sejam independentes para absorver projetos pedagógicos condizentes 
com as necessidades qualitativas e quantitativas de formação de docentes 
para a educação básica.  

18. Não é possível permanecer à espera de soluções negociadas no âmbito de 
conflitos que excedem a problemática da educação básica, já de por si tão 
complexa, para ver se surgem modelos mais adequados de formação de 
seus docentes. Em matéria de formação de professores para a educação 
básica a hora da educação superior é agora e assim mesmo com muito 
atraso. Apesar de óbvio vale lembrar o fato amplamente reconhecido de que 
só a existência de professores bem preparados e comprometidos com a 
aprendizagem dos alunos poderá dar sustentação a médio e longo prazo ao 
processo de reforma da educação básica e inspirar que surjam novas 
gerações da mesma, baseadas na experiência, avaliação e ajustes propostos 
pela prática das escolas e professores.  
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19. Mesmo reconhecendo que a política de formação docente deve estar 
articulada com as voltadas para a provisão de outros insumos tais como 
recursos pedagógicos, modelos e estilos de gestão e desenvolvimento 
curricular permante, pode-se afirmar sem exagêros que uma sólida educação 
profissional dos  de professores é condição para que os materiais e recursos 
pedagógicos sejam bem utilizados, para que as novas formas de gestão se 
viabilizem e para que o currículo deixe de ser uma grade prescritiva acabada 
e passe a ser um processo permanente de prática e reflexão sobre a prática 
de ensino.  

O Sistema Atual: muitos defeitos e uma grande qualidade    

20. As atuais disposições legais e normativas sobre a educação básica põem em 
questão inúmeros aspectos da formação de professores tal como se dá 
atualmente no país. É importante destacá-los ainda que não seja possível 
neste documento discutir suas origens no desenvolvimento histórico do 
sistema educacional brasileiro 

 

20.  A separação rígida entre a formação do professor polivalente de um lado e 
de outro a licenciatura do professor especialista nunca teve um sentido 
pedagógico lógico por várias razões:  

a) não é justificável que um jovem recém saído do ensino médio possa 
preparar-se para ser professor de primeira a quarta série em um curso 
que não aprofunda nem amplia os conhecimentos básicos a serem 
ensinados nessa etapa do ensino fundamental, como vem ocorrendo na 
maioria dos cursos superiores de magistério para os anos iniciais do 
ensino fundamental, sendo até possível afirmar que nas condições atuais 
o curso médio na modalidade normal nem sempre é uma alternativa pior, 
pois nesse curso pelo menos os alunos estão estudando em grau mais 
avançado e concomitantemente os conteúdos do ensino fundamental; 

b) é também difícil de justificar – a não ser pela tradicional separação 
anterior entre primário e ginásio – que até a quarta série a Matemática, 
por exemplo, possa ser ensinada por alguém que estudou essa disciplina 
apenas no nível de ensino médio enquanto são necessários quatro ou 
mais anos de estudo para que um professor se licencie em matemática e 
possa dar aulas da quinta série em diante;  

c) no paradigma desta segunda geração de reforma educacional a rígida 
separação entre polivantes e especialistas perde parte de seu sentido 
diante da flexibilidade de organização possível aos sistemas e escolas: 
não é obrigatório ter professores polivantes nos anos iniciais da educação 
básica, nem professores especialistas nos anos finais do ensino 
fundamental e no ensino médio, dependendo do projeto pedagógico da 
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unidade escolar e da existência de recursos humanos preparados para 
sua execução;    

d) além disso, ao flexibilizar o ordenamento e a sequenciação temporal da 
educação básica, respeitados as cargas horárias mínimas obrigatórias, a 
LDB facilita a criação de ciclos, séries com diferentes durações das quais 
o ano letivo é apenas a mais comum, tornando possível organizar etapas 
polivalentes ou de áreas de conhecimento nuclearizadas e etapas mais 
focalizadas em disciplinas formais usando critérios pedagógicos e não 
burocráticos como por exemplo a idade e os interesses dos alunos, o que 
pode ser um recurso precioso segundo os resultados bem sucedidos das  
classes de aceleração;  

e) finalmente a nova lei e as diretrizes que a complementam, dão maior 
ênfase a competências do que a disciplinas na definição das diretrizes 
curriculares, abrindo com isso abre amplas possibilidades de organização 
curricular diferenciada por região, por sistema, por escola, tendo a 
nuclearização disciplinar, a interdisciplinaridade, a articulação de 
disciplinas por projetos de ensino como alternativas.  

21. Tal como é hoje a localização dos cursos de formação de professores na 
estrutura do ensino superior cria um divorcio entre o que se costuma chamar 
de “conteúdo” e a preparação para ensinar esse conteúdo1, em função de 
várias distorções: 

a) o único ingressante no ensino superior que talvez tenha uma opção clara 
pelo ofício de ensinar é o aluno dos cursos de magistério de primeira a 
quarta série do ensino fundamental tal como existem hoje, a quem é 
oferecido um curso no qual, via de regra, vai aprender a metodologia de 
ensino dos conteúdos curriculares das quatro primeiras séries do ensino 
fundamental mas não os próprios conteúdos em grau mais avançado, 
formação essa que se complementa com um conjunto de conhecimentos 
mais aprofundados de fundamentos da educação e temas pedagógicos; 

b) os demais ingressam no ensino superior com a vaga expectativa de 
serem biólogos, geógrafos, matemáticos, linguistas, historiadores ou 
literatos, quase nunca professores de biologia, de geografia, de línguas 
ou de literatura, e fazem cursos num contexto institucional desvinculado 

                                            
1 Essa não foi a opção de muitos países europeus e latino americanos, nos quais os “Institutos 
de Formação Docente” como são comumente conhecidos no Uruguai, na Argentina, no Chile, 
entre outros ou as Escolas Normais Superiores tais como existem até hoje no México e existiram 
na França, foram as instituições encarregadas de formar professores de crianças e 
adolescentes. Diga-se mesmo que esse modelo institucional no caso da França, existe não 
apenas para professores como para outras áreas profissionais como Administração, Engenharia, 
Medicina, ficando reservado à Universidade a preparação de cientistas, filósofos, mestres de 
letras, com ênfase na investigação científica, como aliás, foi a inspiração da Faculdade de 
Filosofica, Ciências e Letras no Brasil, primeiro locus institucional de ensino superior responsável 
pela formação de professores, que se retalhou em departamentos com a Lei 5540/68.  
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da educação básica e numa estrutura departamental que dificulta o 
convívio com pessoas ou instituições que detêm aquelas preocupações, 
para ao final, por uma “ausência” de alternativas que aparece como 
desvantagem, estudarem as disciplinas de formação pedagógica sem 
nenhuma relação orgânica com os conhecimentos substantivos 
adquiridos ao longo do curso.  

c) no primeiro caso o conhecimento pedagógico é abstrato porque 
desarticulado do conteúdo a ser ensinado; no segundo caso o 
conhecimento do conteúdo pode até mesmo ser de excelente qualidade 
mas as situações de aprendizagem que o futuro professor vive não 
propiciam a articulação desse conteúdo com seu ensino na educação 
básica. Nenhum dos casos favorece a constituição de valores e 
compromissos profissionais, a constituição do sentido de missão 
indispensáveis ao exercício competente da profissão de ensinar e a 
operação de recursos de sedução do aluno para essa tarefa.  

d) para cumprirmos a LDB, será necessário reverter essa situação; se a lei 
manda que o professor de educação básica construa em seus alunos a 
capacidade de aprender e de relacionar a teoria com a prática em cada 
disciplina do currículo, como poderá ele fazer essa proeza tendo realizado 
um curso superior de formação no qual o conteúdo (que corresponderia à 
teoria) foi desvinculado da prática (que corresponde ao ensino do 
conteúdo)?  

22.  A formação de professores é de má qualidade porque não existem 
mecanismos de controle de qualidade dos resultados dos cursos de 
formação avaliados pelo desempenho dos seus egressos.    

a) A formação de professores no Brasil realiza-se predominantemente no 
setor privado do ensino superior. Esse é um fato que mereceria, em outro 
tipo de documento, uma extensa análise. Aqui vamos apenas constatar 
que a expansão do setor privado de nível superior foi acentuada em 
algumas áreas entre as quais as licenciaturas, especialmente das letras e 
ciências humanas. A tradição do país é formal-cartorial: avaliam-se 
previamente as condições das instituições de ensino superior e só  
recentemente, com a realização do “Provão”, essa tendência começa a 
ser revertida.  

b) Em muitas ocupações os organismos que controlam o exercício 
profissional procuram zelar a seu modo pela qualidade dos serviços 
prestados pelos profissionais. Alguns chegam mesmo a fazer exames 
para autorizar a prática da profissão que representam. Na educação 
nunca houve esse tipo de controle de qualidade exceto a recentíssima 
realização do “Provão” e assim mesmo não em todas as licenciaturas.  
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c) A educação básica é um serviço público, prestado predominantemente 
pelo estado e a ausência de avaliação dos resultados dos cursos 
superiores de formação docente está na origem da situação indefensável 
que existe hoje: a educação básica pública é o princial empregador dos 
profissionais preparados pelo setor privado de educação superior. Mais 
ainda, a expansão da oferta da primeira, financiada também pelo poder 
poder público, garante um mercado de trabalho em permanente expansão 
aos segundos e, por consequência, uma demanda permanente pelos 
cursos de formação das instituições privadas de ensino superior.  

d) Se o poder público é o principal empregador dos recursos humanos 
formados pelo setor privado é lícito que o primeiro institua mecanismos de 
avaliação da qualidade que condicionem o exercício da profissão dos 
egressos do segundo. E não se contra argumente que os concursos 
públicos de ingresso são suficientes para isso. Só o seriam se fossem 
nacionais, pois a avaliação dos resultados dos cursos de formação 
docente precisa ser feita no mesmo âmbito que autoriza o funcionamento 
desses cursos.  

e) Aos sistemas de ensino estaduais e municipais, mesmo recorrendo aos 
concursos de ingresso – e nem sempre isso aconteceu – nada resta 
senão aceitar em suas fileiras professores preparados em cursos de má 
qualidade, autorizados em âmbito nacional. E quando há séria intenção 
de melhorar a oferta de educação básica, estados e municípios se veêm 
forçados a investir recursos em educação continuada, tanto mais custosa 
quanto mais despreparado estiver o professor.  

f) A autonomia e flexibilidade instituidas pela LDB, ao abrir amplas 
possibilidades de organização aos sistemas de ensino, aumentou a 
responsabilidade do poder público federal e das instâncias normativas 
nacionais: se não houver controles nacionais de qualidade dos 
professores a autonomia será vazia de conteúdo significativo e a 
flexibilidade funcionará ao revés: produzindo mais desigualdade pela 
segmentação do sistema.  

23.  A única e importante vantagem: um sistema que financia a si mesmo  

a) As elites brasileiras desenvolveram mecanismos sutis de auto-
preservação. Entre as várias (in)equidades da educação brasileira está o 
fato de que as universidades públicas e gratuitas, geralmente de melhor 
qualidade, dedicaram-se muito mais, proporcionalmente,  às carreiras 
“nobres”, entre as quais nunca esteve a formação de professores para a 
educação da maioria. Há muitas décadas os futuros professores vêm 
arcando com os custos de sua própria formação profissional no setor 
privado de ensino superior de onde saem para dar aulas nas escolas 
públicas de ensino fundamental e médio.  
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b) Apesar de contraditória essa situação configura uma vantagem. Seria 
inviável para o setor público financiar a formação inicial de seus 
professores que contam-se em mais de milhão. O que cabe é garantir o 
melhor uso possível dos milhões de reais anualmente investidos pelos 
alunos dos cursos de formação de professores, criando mecanismos 
indutores de que os gastos sejam recompensados com uma formação 
profissional sólida e de qualidade.  

c) Um sistema financeiramente auto-sustentável de formação de 
professores em nível superior é sem dúvida estratégico para romper o 
círculo vicioso de reprodução da má qualidade do ensino e promover 
melhorias de sustentáveis a longo prazo na escolaridade básica. Os 
organismos formuladores de políticas, os financiadores de projetos de 
reforma, as universidades e outras instituições sociais precisam se dar 
conta e levar a conseqüências práticas esse fato óbvio: no caso 
brasieleiro,  o investimento em formação de professores pode ser o de 
melhor rentabilidade ou relação custo-benefício para a melhoria da 
educação básica a médio prazo.  

d) Com muito menos recursos financeiros e esforço técnico adicionais, 
podem ser instituídos mecanismos de melhoria e controle da qualidade 
dos resultados de cursos a que atendem centenas de milhares de 
professores, uma vez que o principal custo já está sendo por eles próprios 
financiado. Montantes geométricamente maiores de recursos e esforços 
serão necessários para arcar com os ônus do fracasso escolar, recuperar 
a qualidade da aprendizagem, acelerar a escolaridade e regularizar o 
fluxo de milhões de alunos de professores incompetentes ao longo da 
educação básica. Maiores ainda serão os recursos e o tempo necessários 
a colocar os salários dos professores em patamares mais competitivos 
com outras profissões de nível superior. 

As Diretrizes Pedagógicas: conseqüências da simetria 
invertida entre formação e exercício profissional 

24.  A mudança nos cursos de formação inicial de professores terá que     
corresponder à extensão e profundidade da reforma da educação básica e 
manter com ela uma sintonia fina. Não se trata de criar modismos mas de 
buscar modalidades de organização pedagógica e espaços institucionais que 
favoreçam a constituição, nos futuros professores, das competências 
docentes que serão requeridas para ensinar e fazer com que os alunos 
aprendam de acordo com os objetivos e diretrizes pedagógicas traçados para 
a educação básica.  A seguir apresentam-se alguns princípios que devem 
orientar a busca de novos modelos de formação docente para a etapa de 
reforma educacional que o Brasil está iniciando.  

25. A formação de médicos é a contribuição da educação para o sistema de 
saúde da mesma forma que a formação de cineastas é a contribição da 
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educação para o desenvolvimento da arte cinematográfica. A formação de 
professores é a contribuição da educação para o desenvolvimento e 
manutenção dela mesma e de sua capacidade de continuar contribuindo 
para a construção da cidadania e para a medicina, a engenharia, as artes e 
todas as atividades que exigem preparação escolar formal.  Por essa razão, 
tão simples e óbvia quanto difícil de levar às últimas conseqüências, a 
formação do professor caracteriza-se pela simetria invertida entre a 
situação de preparação profissional e o exercício futuro da profissão.  

26. A profissão de professor está entre as poucas com tais características. 
Melhor explicando, no curso de formação profissional o futuro professor vive 
a situação de aluno que será o seu papel complementar quando estiver 
exercendo sua função docente. Fazer um curso para ser professor 
equivaleria à hipotética e absurda situação de um aluno de medicina que 
fizesse seu curso de formação na condição de paciente para depois assumir 
o papel do médico. De certa forma isso ocorre, por exemplo, nos cursos de 
preparação para o exercício da psicoterapia, na qual a análise didática 
corresponde à situação simetricamente invertida da futura relação terapeuta-
paciente.  

27. As diretrizes que se seguem procuram levar às últimas conseqüências essa 
característica, buscando tornar coerente a formação do professor com a 
simetria existente entre essa formação e o futuro exercício da profissão.   

28. Tomar as diretrizes e parâmetros da educação básica como referência 

a) Um princípio óbvio, derivado da simetria invertida de situação formação-
exercício profissional, é o de que a referência primeira da educação inicial 
de professores são as normas legais e recomendações pedagógicas 
estabelecidas para a educação básica. Nem sempre isso tem ficado claro 
no debate recente sobre cursos de formação de professores.  

b) O país precisa dar conta da gigantesca tarefa de preparar os agentes de 
transformação da educação básica de acordo com o que estabelecem a 
Constituição, a LDB, as normas curriculares, os parâmetros 
recomendados pelo MEC e as propostas de currículo dos sistemas de 
ensino. E não está se propondo a isso apenas porque manda a lei mas 
porque se reconhece na lei a legitimidade e a qualidade para sinalizar que 
educação é mais adequada para construir o futuro desta nação.   

c) É portanto para promover a constituição não de qualquer competência 
nos alunos mas destas, definidas nas diferentes instâncias de 
normatização e recomendação legal e pedagógica. É para ensinar e fazer 
aprender os conteúdos que melhor podem ancorar a constituição dessas 
competências que os professores são necessários. Os modelos de 
formação docente que interessam ao país são portanto aqueles que 
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propiciam ou facilitam a constituição de um perfil de profissional 
adequado para aprender, ensinar e fazer aprender essas competências.  

d) Para levar esse princípio às suas últimas conseqüências convém lembrar  
outra obviedade: ninguém facilita o desenvolvimento daquilo que não teve 
oportunidade de desenvolver em si mesmo. Ninguém promove a 
aprendizagem de conteúdos que não domina, a constituição de 
significados que não possui, a autonomia que não teve oportunidade de 
construir.   

e) É portanto imprescindível que o professor em preparação para trabalhar 
na educação básica demonstre que desenvolveu ou tenha oportunidade 
de desenvover de modo sólido e pleno as competências previstas para os 
egressos da educação básica2. Esta é a condição mínima, indispensável 
para qualificá-lo como capaz de lecionar na educação infantil, no ensino 
fundamental ou no ensino médio. Esta é a exigência indispensável de 
qualquer curso superior de formação de professores.   

f) Considerando de modo sintético e não literal algumas dessas 
competências, já temos um primeiro e ainda genérico perfil do professor 
da educação básica: capacidade de aprender usando como meios o 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo e tendo como fim a constituição 
de conhecimentos e valores; capacidade de continuar aprendendo; 
formação ética com autonomia intelectual para constituir conhecimentos e 
valores; domínio das linguagens contemporâneas, da língua portuguesa 
como instrumento de comunicação, de acesso ao conhecimento e de 
exercício da cidadania; flexibilidade para adaptar-se a condições de 
ocupação em constante mudança; compreensão do significado das 
ciências, das letras, das artes, capacidade de estabelecer a relação entre 
teoria e prática em cada área do conhecimento; compreensão dos 
fundamentos científicos e tecnológicos da produção moderna.  

g) Além de ser referenciada nas competências a serem constituidas na 
educação básica, a formação dos professores precisa levar em conta os 
princípios pedagógicos estabelecidos nas diretrizes e parâmetros 
curriculares nacionais: a interdisciplinaridade, a transversalidade e 
contextualização, a integração de áreas em projetos de ensino constituem 
hoje mandados ou recomendações nacionais. Observe-se que “levar em 
conta” neste caso não significa apenas dar informações sobre 
contextualização, interdisciplinaridade, tranversalidade e outros princípios. 
A simetria invertida de situações de formação e exercício profissional, 
reclama que os cursos superiores de formação de professores sejam 

                                            
2 O termo competência é usado neste documento no mesmo sentido com que é usado nos 
Pareceres 15/98 e 16/99 do Conselho Nacional de Educação, e na fundamentação teórica do 
ENEM/INEP.   
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organizados sob os mesmos princípios filosóficos e pedagógicos que a lei 
manda praticar na educação básica.  

h) Da mesma forma, tanto as propostas curriculares dos sistemas de ensino 
e escolas deverão observar esses princípios em suas iniciativas locais de 
planos curriculares de projetos pedagógicos, como os cursos de formação 
de professores deverão incorporar no perfil de competências profissionais 
a ser desenvolvido os conteúdos contemplados nesses planos 
curriculares e projetos pedagógicos regionais ou locais, o que vai permitir 
uma diversidade de modelos de formação adequados às características e 
necessidades da região.  

29.  Tomar a especifidade da profissão docente como ponto de partida  

a) A consideração radical da simetria invertida entre situação de formação e 
de exercício não implica em tornar as situações de aprendizagem dos 
cursos de formação docente mecanicamente análogas às situações de 
aprendizagem típicas da criança e do jovem na educação média. Não se 
trata de infantilizar a educação inicial do professor mas de torná-la uma 
experiência isomorfa à experiência de aprendizagem que ele deve facilitar 
a seus futuros alunos, ou seja, que permite abstrair para compreender as 
estruturas comuns apesar das diferenças de conjuntura entre ambas as 
situações.  

b) Duas conseqüências são importantes para conseguir esse  isomorfismo. 
A primeira é a dupla relação entre teoria e prática que deve estar 
presente na formação do professor. A segunda é o papel da investigação 
ou da pesquisa nesses cursos.   

c) Uma das relações entre teoria e prática se dá no âmbito da área de 
conhecimento especializado. Ora, se no futuro será necessário que o 
professor desenvolva em seus alunos a capacidade de relacionar a teoria 
com a prática, é indispensável que na sua formação os conhecimentos 
especializados que está constituindo sejam contextualizados de tal modo 
a promover uma permanente construção de significados desses 
conhecimentos com referência à sua aplicação, sua pertinência em 
situações reais, sua relevância para a vida pessoal e social, sua validade 
para a análise e compreensão de fatos da vida real.  

d) Isso significa que as situações de aprendizagem dos conteúdos de 
geografia, por exemplo, necessários a quem vai ensinar futuramente 
esses conteúdos, têm que facilitar o permanente relacionamento com a 
prática. Caso contrário como poderá o professor desenvolver a 
competência de organizar situações de aprendizagem contextualizadas e 
significativas para seus alunos da educação básica, de modo a promover 
o desenvolvimento da capacidade de relacionar a teoria com a prática em 
cada disciplina do currículo como diz a lei? 
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e) Ainda que decisiva na formação do professor por conta de que ele terá 
que refazer a relação entre teoria e prática com seus alunos, essa 
primeira categoria de relação é importante também em qualquer tipo de 
educação, básica ou profissional, de formação docente ou não.  

f) Há outra relação entre teoria e prática que é específica da formação do 
professor: a aprendizagem da transposição didática do conteúdo, seja ele 
teórico ou prático. Melhor explicando: a prática do curso de formação 
docente é o ensino, portanto cada conteúdo que é aprendido pelo 
futuro professor no seu curso de formação profissional precisa estar 
permanentemente relacionado com o ensino desse mesmo conteúdo 
na educação básica.  

g) Isso implica em um tipo de organização curricular que em todas as 
disciplinas do curso de formação permita também a transposição didática 
do conteúdo aprendido pelo futuro professor, fazendo da prática de 
ensino um conteúdo transdisciplinar e omnipresente no curriculo de 
formação docente.  

h) De acordo com esse princípio desde o primeiro ano e em todas as 
disciplinas de uma licenciatura especializada como por exemplo a de  
Matemática, a prática de ensino deveria estar lado a lado, ministrada pelo 
mesmo professor ou por outro professor de matemática que também é 
especialista em ensino de matemática.   

i) A dupla relação entre teoria e prática dá dois significados próprios ao 
papel da pesquisa na formação do professor. O primeiro deles é negativo: 
a competência para fazer pesquisa pura ou aplicada na área de 
conhecimento de sua especialidade não é relevante para a formação do 
professor, ainda que os conhecimentos produzidos pela investigação da 
área substantiva o sejam. O segundo significado é afirmativo: a 
competência para refletir sobre a atividade de ensinar e formular 
alternativas para seu aperfeiçoamento é indispensável para o futuro 
professor, significando assim que o objeto por excelência da pesquisa ou 
investigação nos cursos de formação docente é o ensino e a 
aprendizagem do conteúdo das áreas, conteúdos ou componentes 
curriculares da educação básica, em todas as dimensões e 
desdobramentos disciplinares, transdisciplinares e metodológicos que 
isso possa comportar.  

30.  O professor reflexivo como valor    

a) Como todos os profissionais o professor precisa fazer ajustes 
permanentes nas suas ações. Diferentemente de muitos profissionais o 
professor lida com situações que não se repetem nem podem ser 
cristalizadas no tempo aguardando um novo “insight” ou o discernimento 
de uma nova alternativa de ação. Os ajustes têm que ser feitos em 
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“tempo real” ou em intervalos relativamente curtos, minutos e horas na 
maioria dos casos – dias ou semanas na hipótese mais otimista – sob 
risco de passar a oportunidade de intervenção no processo de ensino e 
aprendizagem.  

b) Além do tempo, que limita a periodicidade dos ajustes, os resultados das 
ações de ensino são previsíveis apenas em parte. O contexto no qual se 
efetuam é complexo e indeterminado, dificultando uma antecipação exata 
do produto final. A prática docente não tem a exatidão do experimento 
científico, nem pode orientá-la o ethos do investigador acadêmico. Ao 
contrário, ensinar requer dispor e mobilizar conhecimentos para 
improvisar, intuir, atribuir valores e fazer julgamentos que fundamentem a 
ação mais pertinente e eficaz possível.  

c) A noção de competência assim entendida (ver anexo) aplica-se ao perfil 
profissional ds egressos dos cursos de formação de professor. Mas 
aplica-se também às competências para as quais está voltado o currículo 
da educação básica, conforme se pode constatar na própria LDB (Artigos 
22, 27, 35 e 36), nas diretrizes curriculares do ensino fundamental e 
médio e nas competências e habilidades que se propõem para avaliação 
no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio que, sendo um exame ao 
final do ensino médio é também uma avaliação da educação básica como 
um todo.   

d) Ensinar é por excelência uma atividade relacional: para coexistir, 
comunicar, trabalhar com os outros é necessário enfrentar a diferença e o 
conflito. Aceitar a diversidade e tirar proveito dela para melhorar sua 
prática, aprender a conviver com a resistência, os conflitos e os limites de 
sua influência fazem parte da aprendizagem necessária de ser professor.  

e) Mas ensinar é também uma atividade altamente indeterminada ou 
altamente determinada por fatores que escapam ao controle de quem 
ensina. O projeto educativo e a ação cotidiana, a intenção e o resultado, 
na sala de aula, na escola, no sistema e na política educacional sempre 
guardarão alguma distância, maior ou menor. Ensinar portanto exige 
aprender a inquietar-se e a indignar-se com o fracasso sem deixar 
destruir-se por ele.  

f) Essas competências traçam o perfil do profissional denominado reflexivo 
pela literatura recente(vide anexo): um profissional cuja atuação é 
inteligente e flexível, situada e reativa, produto de uma mistura integrada 
de ciência, técnica e arte, caracterizada por uma sensibilidde de artista 
referida como artistry. A tarefa é um saber-fazer sólido, teórico e prático, 
criativo a ponto de permitir ao profissional decidir em contextos instáveis, 
indeterminados e complexos, caracterizados por zonas de indefinição, 
tornando cada situação uma novidade que exige reflexão e diálogo com a 
realidade.  
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g) profissional reflexivo não apenas é flexível: sabe reagir diante de 
imprevistos e mais ainda, sabe como essa competência pode ser 
desenvolvida. A reflexão nesse identifica-se com a meta-cognição dos 
processos em que o profissional está envolvido nas situações de 
formação e exercício, daí a importância que têm, na formação do 
professor, os conhecimentos de ciências humanas em geral e, em 
particular,  da psicologia social e do desenvolvimento e aprendizagem. 
Esses conhecimentos deveriam ser constituídos de modo integrado com 
a aprendizagem de todos os conteúdos do currículo de formação docente, 
de modo a estimular que o aluno reflita sobre sua própria aprendizagem, 
desenvolva autonomia para gerenciar seu próprio desenvolvimento 
profissional e entenda melhor seus futuros alunos. 

h) Essa visão de perfil profissional confirma de modo contundente aquilo que 
todos já sabem sobre a ineficácia e ausência de sentido do estágio tal 
como é realizado hoje na maioria dos cursos de formação docente. Este é 
um aspecto dos cursos que deverá ser alterado de modo radical. A 
prática deverá estar presente desde o primeiro dia de aula do curso 
superior, em tempo real por meio da presença orientada em escolas de 
educação infantil e ensino fundamental e médio, ou de forma mediado por 
situações que utilizem vídeos, estudos de caso, depoimentos e quaisquer 
outros recursos de educação à distância que permitam a reconstrução de 
situações reais em tempo real.  

i) que hoje chamamos estágio deverá, sempre que as condições permitirem 
ao projeto pedagógico dos cursos de formação, ser equivalente à 
“residência” para a profissão médica, isto é, um período de exercício 
profissional pleno supervisionado ou monitorado continuamente por um 
tutor ou professor experiente que permita a retro-informação imediata, ao 
futuro professor, dos acertos e falhas de sua atuação. Idealmente o 
estágio poderia corresponder ao período probatório de ingresso na 
carreira docente, desde que o exame de ingresso no curso de formação 
satisfizesse aos requisitos formais do concurso público.  

31.  O professor competente como objetivo  

a) A importância da prática decorre do significado que se atribui à 
competência para ensinar. Competências são formadas na prática e 
portanto isso deve ocorrer necessariamente em situações concretas, 
contextualizadas. Mas é preciso cuidar para que não se processe nova 
fragmentação. O termo prática na formação do professor tem três 
sentidos complementares e inseparáveis. 

b) O primeiro sentido refere-se à contextualização, relevância, aplicação e 
pertinencia do conhecimento das ciências que explicam a natureza e o 
mundo social; em segundo lugar o termo prática significa usar as 
linguagens como instrumentos de comunicação e de organização 
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cognitiva da realidade natural e social; em terceiro lugar a prática tem o 
sentido de ensinar, referindo-se à transposição didática do conhecimento 
para o contexto do ensino de crianças e adolescentes em escolas de 
educação básica.  

c) A competência do professor de educação básica deverá incluir as 
competências dos egressos da própria educação básica, e a capacidade 
de atuar de modo equivalente na vida e na atividade docente, 
independentemente da área de especialidade de seu curso de formação 
inicial. Esta competência significa que, uma vez constituída a capacidade 
de continuar aprendendo e a compreensão do mundo físico e social, o 
professor saiba fazer relações significativas entre os conhecimentos 
especializados constituídos no curso de formação de nível superior e os 
conhecimentos das demais áreas ou disciplinas do currículo da educação 
básica, trabalhando assim de maneira interdisciplinar e favorecendo em 
seus alunos a compreensão das relações entre as várias áreas do 
conhecimento. Se esse princípio for tomado a sério a interdisciplinaridade 
é, em princípio, é possível para todos os professores.  

d) O professor competente deverá dominar a Língua Portuguesa, a 
Matemática, a Informática e as linguagens de expressão artística no 
mesmo grau previsto para os egressos da educação básica, fazendo 
delas um recurso para aprender a aprender, utilizando-as na sua 
atividade docente, como recurso de comunicação com o aluno, sendo 
capaz ainda de ajudar este último, dentro de uma área de especialidade, 
determinada, a usar as linguagens para organizar cognitivamente a 
realidade, construir o conhecimento e negociá-lo com os outros.  

e) A competência docente não pode prescindir do domínio em extensão e 
profundidade, de uma área de conhecimento a ponto de compreender, 
aplicar e julgar a relevância, relacionar seus conceitos básicos e, como 
parte inseparável desse domínio de um conteúdo especializado, saber 
fazer a transposição didática do mesmo para situações de ensino e de 
aprendizagem da educação básica, incluindo além de competências 
metodológicas, a seleção, organização e sequenciação do conteúdo 

f) Se aceitamos a premissa de que o sentido da profissão docente não é 
ensinar mas fazer o aluno aprender, supomos que para que o professor 
seja competente nessa tarefa é importante dominar um conjunto básico 
de conhecimentos sobre desenvolvimento e aprendizagem. Esse domínio 
deve estar no nível de aplicação dos princípios de aprendizagem no 
contexto da sala de aula para compreender as dificuldades dos alunos e 
trabalhar a partir delas, contextualizar o ensino de acordo com as 
representações e conhecimentos espontâneos dos alunos; envolver os 
alunos na sua própria aprendizagem.  
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g) A competência implica sempre em articulação de diferentes 
conhecimentos. No caso do professor isso significa organizar 
conhecimentos de conteúdo especializado, de didática e prática de 
ensino, de fundamentos educacionais e de princípios de aprendizagem 
em um plano de ação docente consistente com o projeto pedagógico da 
escola, participar da elaboração deste último sabendo trabalhar em 
equipe e estabelecer relações de cooperação dentro da escola e com a 
família dos alunos.  

h) A competência docente requer também mobilizar conhecimentos e 
valores em face da diversidade cultural e étnica brasileira, das 
necessidades especiais de aprendizagem, das diferenças entre homens e 
mulheres, de modo a ser capaz não só de acolher as diferenças como de 
utilizá-las para enriquecer as situações de ensino e aprendizagem em 
sala de aula.   

i) O professor competente não se limita a aplicar conhecimentos mas 
possui características do investigador em ação: é capaz de problematizar 
uma situação de prática profissional e de explicar como e porque toma e 
implementa suas decisões, tanto em situações de rotina como diante de 
imprevistos, revelando capacidade de meta cognição de seus próprios 
processos e de transferência da experiência para outras situações; 
consegue fazer previsões, extrapolações e generalizações a partir de sua 
experiência, registrá-la e compartilhá-la com seus colegas.  

j) Finalmente, mas sem esgotar o elenco das competências a serem 
desenvolvidas pelos cursos de formação, é importante mencionar que a 
profissionalização do professor depende de sua competência em fazer 
avaliações, realizar julgamentos e agir com autonomia diante dos conflitos 
e dilemas éticos de sua profissão, e de ser capaz de gerenciar seu 
próprio desenvolvimento profissional por meio de um processo de 
educação continuada 

As Diretrizes Institucionais. : diversos “locus”, uma 
só missão   
32.  O arranjo institucional adequado para a formação de professores será 

aquele que conseguir construir ao longo do curso o perfil profissional docente 
que o país necessita para implementar a reforma da educação básica, 
consubstanciada em suas diretrizes curriculares nacionais, nos parâmetros 
curriculares recomendado pelo MEC e nas ações de implementação 
iniciadas por estados e municípios. A diversidade institucional que surgir será 
benvinda, observada essa missão dos cursos de preparação docente. 
Concretamente essa missão estará satisfeita se os projetos pedagógicos dos 
cursos propiciarem:  
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a) integração permanente e contínua, em todas as disciplinas do currículo 
de formação profissional e desde o início do mesmo, entre teoria e 
prática, entendida como contextualização dos conhecimentos no mundo 
social e natural de modo a propiciar situações de aprendizagem 
significativa aos futuros professores tanto nas áreas de conteúdo 
específico como nas áreas de fundamentos educacionais;  

b) transdisciplinaridade entre a prática de ensino e as demais disciplinas de 
conteúdo substantivo do currículo do curso formação e desde o início do 
mesmo, de modo a garantir a transposição didática, ou seja, 
contextualização do conhecimento substantivo nas situações de ensino e 
aprendizagem próprias das crianças e jovens da educação básica,  
culminando com a “residência escolar” como experiência prática 
organizadora de todos os demais conhecimentos constituídos no curso de 
formação;     

c) presença efetiva de disciplinas, recursos, laboratórios ou experiências 
que assegurem o uso das linguagens – a língua portuguesa, as 
linguagens artísticas, a informática, a matemática, as multilinguagens dos 
meios de comunicação – como recursos de construção do conhecimentos 
no processo de formação profissional do professor;    

d) integração entre o conhecimento dos princípios que regem o 
desenvolvimento e aprendizagem humanos e o processos de construção 
de conhecimentos de uma ou mais áreas especializadas de modo a 
assegurar ao futuro professor uma aprendizagem significativa e aplicada 
daqueles princípios e uma experiência permanente de meta-cognição 
para compreender como ocorre a própria aprendizagem;  

e) integração entre as várias áreas que fundamentam o conhecimento 
educacional de modo a contextualizar esses conhecimentos nas 
situações mais próximas dos futuros professores – a escola de sua 
comunidade, a escola que frequentou, a política educacional local e 
regional – desenvolvendo compreensão e aplicação de noções sobre a 
educação escolar, suas relações com a sociedade, a cultura, a vida 
política e econômica; 

f) integração entre as várias áreas de ciências humanas e sociais para a  
compreensão e aplicação de conhecimentos sobre a realidade nacional 
brasileira, sua diversidade e complexidade social, cultural e étnica, 
contextualizados por observações reais ou estudos de caso nos quais a 
questão da diversidade é importante, de modo a desenvolver capacidade 
de ser pro ativo na construção de um clima acolhedor das diferenças e 
aproveitar a diversidade como recurso de enriquecimento das situações 
de aprendizagem de seus alunos.  
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g) interdisciplinaridade entre o ensino da didática e as áreas relacionadas à 
gestão – estrutura e funcionamento dos sistemas, estatísticas e políticas 
educacionais, elaboração do projeto pedagógico, gestão escolar – de 
modo a garantir a superação da visão fragmentadora entre o 
administrativo e o pedagógico.  

h) construção do projeto de formação de professores envolvendo a 
participação efetiva de escolas ou do sistema escolar público ou privado 
da região, de modo a assegurar:  

i) a aplicação a situações escolares – reais, simuladas ou 
mediadas – de todos os conhecimentos que forem 
constituídos ao longo do curso de formação docente, que 
não envolvam diretamente a regência da sala de aula – 
incluindo atividades de elaboração de projetos pedagógicos, 
de diagnóstico, proposição e execução de programas, 
projetos, ou iniciativas de integração da escola na 
comunidade, prestação de serviços de natureza diversa às 
escolas da comunidade, trabalhos de equipe envolvendo 
planejamento, gestão e avaliação de projetos de ensino; e 

ii) a existência de um lugar permanente de aplicação dos 
conhecimentos de didática e prática de ensino, envolvendo 
observação, preparação do plano de trabalho docente, 
regência supervisionada de classes de ensino fundamental 
e médio, avaliação, atividades de orientação de alunos, 
coordenação e animação de trabalho em grupo, entre outras 
e efetiva regência de sala de aula, gerenciamento dos 
recursos de aprendizagem, do tempo e do espaço 
pedagógicos, realizada durante a “residência” escolar.  

i) acesso, manipulação e prática com recursos de aprendizagem para si 
mesmo no curso de formação docente e com os múltiplos recursos 
existentes para dar suporte ao trabalho docente na educação básica. 

j) participação em situações formais ou informais de aprendizagem que 
ampliem os horizontes intelectuais e produzam inquietude intelectual no 
futuro professor, incluindo o acesso a:  informações e experiências sobre 
desenvolvimento futuro da educação escolar; cultura acumulada e às 
manifestações culturais locais, regionais, nacionais e internacionais; 
informação sobre fatos e tendências do mundo contemporâneo, do 
comportamento individual e social, entre outras;     

k) conhecimentos de suas próprias condições de trabalho e carreira de 
modo a ser capaz de compreender e atuar de modo autonomo frente aos 
conflitos, impasses e dilemas éticos próprios da profissão docente e do 
processo educacional em geral.  
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l) assistência na formulação e execução de um projeto de desenvolvimento 
profissional durante o curso de formação docente e na proposta de um 
plano de auto-gestão do próprio desenvolvimento profissional por meio de 
educação continuada após a conclusão do curso de formação docente.  

Uma Estratégia De Melhoria Da Qualidade Da Formação 
Inicial De Professores   

33. A debilidade do sistema de formação docente brasileiro pode ser sua grande 
força: essa formação é realizada predominantemente no setor privado, com 
todas as distorções que isso significa no contexto da política de ensino 
superior do país. Tornar todo o sistema público ou mesmo apenas gratuito 
seria impraticável a curto prazo e com os recursos disponíveis.  

34. Há dois cursos de ação possíveis ao setor público para melhorar a qualidade 
dos professores em exercício e dos que virão e que são complementares à 
fixação de diretrizes para a organização pedagógica dos cursos de formação. 
Um deles é a instituição seletiva de salários mais competitivos para o 
magistério público, focalizando áreas de conhecimento, disciplinas, regiões, 
turnos de funcionamento da escola, em que a carência de professores é mais 
crítica. Essa iniciativa pertence às esferas estaduais e municipais uma vez 
que os estatutos e normas de carreira são de sua competência legal.   

35.  É bom lembrar que se não é possível a melhoria salarial indiscriminada para 
o  magistério no setor público, também será difícil recrutar ou manter 
professores de melhor qualidade em áreas de conhecimento nas quais 
outras profissões existentes no mercado são mais atraentes e viáveis para o 
egresso dos cursos de formação. Isso significa que a revisão dos critérios de 
ingresso, progressão, avaliação de desempenho e remuneração dos 
professores deve estar articulada com as iniciativas de melhoria dos cursos 
de formação.  

36.  A segunda linha de ação refere-se à criação, em âmbito nacional, de 
sistemas de credenciamento de cursos e de avaliação e credenciamento de 
competências profissionais que condicionem a expedição de diplomas e o 
exercício da atividade docente, independentemente dos procedimentos de 
ingresso na carreira adotados pelos sistemas e suas escolas.  

37.  Atualmente existem os trâmites realizados pela SESU em cooperação com a 
Câmara de Educação Superior do CNE valendo dizer que a tradição do país 
é quase nenhuma em matéria de credenciamento de cursos e competências 
profissionais para docentes. Será preciso portanto um amplo debate sobre a 
conveniência de serem adotados sistemas desse tipo e sobre o melhor 
desenho, composição, forma de funcionamento dos organismos destinados a 
executá-los.  
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38. A experiência americana consubstanciada nos critérios e procedimentos do 
NCATE – National Council of Accreditation of Teacher Education e do 
NBPTS – National Board of Professional Teaching Standards, pode ser uma 
referência relevante para esse debate. Outras iniciativas e organizações  
semelhantes deveriam ser identificadas e conhecidas.  

39.  De qualquer forma a criação de um sistema desse tipo requer investimentos 
financeiros e técnicos e fontes de financiamento que assegurem a 
regularidade, transparência e independência das agências ou organismos 
avaliadores. Mas os  benefícios que a educação básica poderia obter com  
procedimentos técnicamente sustentáveis, institucionalmente transparentes e 
políticamente estáveis de avaliação de cursos e competências de egressos 
dos cursos de formação docente, compensam os investimentos financeiros e 
políticos necessários.  

40.  O primeiro desses benefícios seria eliminar do país os cursos de fundo de 
quintal, péssima e qualidade e grande procura por parte de alunos que 
buscam a certificação fácil. A conclusão de cursos desse tipo, que poderiam 
até continuar existindo,  não teria validade nem para obtenção do diploma 
nem para a obtenção de registro ou outra forma de autorização do exercício 
profissional.  

41. O segundo benefício seria promover a seleção natural dos instituições 
privadas e públicas que têm vocação e disposição para formar professores 
com seriedade e qualidade, disponibilizando para estas instituições suporte 
financeiro e técnico que lhes permitissem melhor alcançar esse objetivo ou 
aperfeiçoarem seus resultados.  

42.  Instituições privadas de formação docente que realizam um trabalho de 
qualidade média ou media baixa, a um custo relativamente pequeno e  
sustentado por seus alunos, poderiam receber montante adicional estimado 
também por aluno, para alcançar uma qualidade melhor. Essa estimativa 
poderia ser periódica, a partir de metas de qualidade fixadas pela própria 
instituição em conjuto com os órgãos credenciadores, sempre baseada no 
desempenho de seus egressos em provas de avaliação realizadas pelo 
poder público.  

43.  Reconhecem-se tanto os riscos reais de um sistema desse tipo quanto os 
fantasmas ideológicos que povoam o imaginário da hostes educacionais. 
Mas é inevitável perguntar se o receio de adotar uma solução tão evidente, 
não é maior que os impasses políticos que ela causaria. Pode um país como 
o Brasil, com um sistema de formação docente de má qualidade que só tem 
como vantagem a sua sustentabilidade financeira, dar-se ao luxo de não 
fazer uma limonada desse limão, aproveitando a iniciativa privada para 
trabalhar a favor de uma educação básica melhor?  
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44.  A resposta é não pode e não precisa, se a política de formação de 
professores for suficientemente inteligente para escapar do dilema 
públicoXprivado, adotando a estratégia da avaliação e do controle públicos e 
estatais sobre o resultados do setor privado de ensino superior, realizado sob 
a responsabilidade e supervisão dos organismos nacionais e do govêrno 
federal.  


