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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Monari Belo, Evelyn (Claretiano Faculdade) 

Resumo 
O presente trabalho tem como principal objetivo apresentar ao leitor uma breve 
discussão sobre a necessidade de formaçao dos futuros docentes a partir dos cursos de 
Pedagogia, que geralmente atribuem grande importancia ao conhecimento de 
referenciais teóricos e desconsideram a busca pela análise de situações práticas.  

Introdução 
Este trabalho surgiu da necessidade de discutir a retomada da importância da 
qualidade da educação observada a partir dos cursos de graduação oferecidos nas 
Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras destinados à formação de profesores. 
Atualmente, os profissionais da educação brasileiros constituem uma classe 
desvalorizada, subjugada pela mídia e que se constituiu historicamente fundamentada 
em discursos políticos-ideológicos que não correspondem à realidade do sistema 
educacional que possuímos. 
 

Qual a característica principal do profissional da educação? 
Uma questão que, inicialmente, parece fácil de ser respondida. Engano! Ser professor, 
hoje, implica a capacidade de agir com responsabilidade e competência. Entretanto, 
ser competente é ser ousado e ter iniciativa. O Ensino Superior, nível que atualmente, 
no Brasil, é responsável pela formação de novos profissionais da educação, é também 
“alvo” de análises e pesquisas e, neste sentido: 

A qualidade da educação superior não pode ser pensada fora das ações e dos compromisos que 
cada instituição instaura em seu ámbito interno e suas vinculações com o entorno mais 
próximo, com a sociedade nacional, os contextos internacionais do conhecimento e o Estado 
nacional. (Sobrinho, 1229, p.2010) 

Qualidade não pode ser compreendida como sinônimo de qualificar, pois assim 
estaremos caindo no erro de compreender que simplesmente qualificamos os 
profissionais. Tal equívoco não assegura boa formação e nem mesmo implica melhores 
resultados. Em outras palavras, permanecemos na mesma situação: vítimas de um 
sistema precário, formando professores incapazes de reagir contra um sistema 
ineficiente. 
Formar professores é trabalhar diretamente com um grupo seleto de pessoas que, 
futuramente, serão diretamente responsáveis pela formação de futuros cidadãos. Em 
outras palavras, a importancia da formação de professores encontra-se diretamente 
associada à possibilidade de oferecimento de um ensino de qualidade. 
 
Qual é o foco da formação de profesores? 
Tomando como foco a formação dos futuros docentes, não podemos desconsiderar 
que é: 
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necessária a priorização da educação como política pública, a ser efetivamente assegurada, o 
que implica: aumento dos recursos destinados à educação, regulamentação do regime de 
colaboração entre os entes federados, otimização e maior articulação entre as políticas e os 
diversos programas de ações na área; efetivação da gestão democrática dos sistemas e das 
escolas, consolidação de programas de formação inicial e continuada, articulados com a 
melhoria dos planos de carreira dos profissionais da educação etc. (Dourado, Oliveira, 2009, p. 
206) 

As afirmações aqui apresentadas nos permitem verificar que formar profissionais da 
educação é formar uma elite pensante, capaz de promover novas condições e, 
consequentemente, uma nova sociedade. Cabe, então, ao docente atuante no Ensino 
Superior, promover situações nas quais os futuros docentes sejam capazes de refletir 
sobre a própria prática e articular o conhecimento acadêmico, ou seja, nada mais 
coerente do que promover nos cursos de graduação situações nas quais os futuros 
professores coloquem em prática o conhecimento adquirido. Em outras palavras, 
trata-se da necessidade de proporcionar aos estudantes de graduação momentos de 
colocarem em prática o que discutem nas aulas teóricas. Trata-se de ir além dos 
estágios supervisionados, de ultrapassar os limites que julgamos vencer quando 
estimulamos as participações em congressos e eventos científicos. Entretanto, tais 
atitudes tomadas por nós, docentes dos cursos de graduação, não asseguram a 
compreensão dos futuros profissionais da educação diante da necessidade de atuarem 
pontualmente com as situações que temos para lida rem sala de aula.  
Se tomarmos como referencia as ideias de Sheibe e Aguiar (1999, p. 232), 
verificaremos que: 

O debate sobre a formação do educador no curso de pedagogia expressa hoje o conflito de 
posições teórico-metodológicas, epistemológicas. 

Ou seja, questionar a estrutura dos cursos que devem asegurar a formação oferecida 
aos futuros profissionais da educação na atualidade implica, sobretudo, verificar que 
toda e qualquer preocupação com o curso de pedagogia não vai além da preocupação 
com o oferecimento de bons referenciais teóricos, como se essa necessidade a ser 
cumprida bastasse para que a qualidade a ser oferecida no ensino seja assegurada. 
Nao é proposto neste artigo equivocar a necessidade de oferecimento de um curso 
baseado em bons referenciais teóricos, no entanto, temos em mãos a preocupação 
maior expressa na realidade que nos demonstra um alto índice de educandos que, 
cada vez mais, não apresentam bons resultados como sinalizadores do processo de 
ensino e aprendizagem quando são submetidos a procedimentos avaliativos. Mas é 
proposto deixar como questão reflexiva a possibilidade de ampliar a formação docente 
a partir da possibilidade de inovações na prática docente nas salas de aula dos cursos 
de graduação.  
A articulação entre as ideias dos grandes pensadores e os grandes problemas que 
enfrentamos em sala de aula constitui o verdadeiro problema que configura o sistema 
educacional e, neste sentido, observamos que ainda não conseguimos compreender o 
que é, verdadeiramente, articular elementos tão complexos. Por isso, nos encntramos 
distantes de ações que possam se tornar diretivas. Não conseguimos ser 
esclarecedores e, consequentemente, não somos tampouco esclarecidos no tocante às 
possibilidades de ações para reverter os fracassos que o caracterizam o Ensino 
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Superior e determinam as falhas no processo de formação dos futuros profissionais da 
educação. 

Conclusões 
Formar professores não é, realmente, uma tarefa fácil. 
Formar professores constitui uma tarefa complexa, difícil, de extrema 
responsabilidade. No entanto, para muitas pessoas, não é uma tarefa relevante.  
A impressão gerada a partir da drástica situação que observamos com desvalorização 
profissional dos educadores é que todas as pessoas se esquecem que, para que 
existam e sobrevivam todas as outras profissões, precisamos do professor. 
Portanto, a primeira necessidade é fazer com que o próprio educador promova a 
reversibilidade de uma consciência que, além de coletiva, já se instaurou de forma 
histórica e absurda. Jamais o professor pode ser tão menosprezado e desvalorizado. 
Mas as interpretações inadequadas e os comentarios absurdos que sempre são 
levados a conhecimento público como forma de desvalorizar tais profissionais 
colaboram com a formação de uma consciencia a partir de uma falsa ideologia. 
Nesta perspectiva, resta-nos aproveitar espaços de discussão como este evento para 
promover novas discussões e, certamente, avançarmos em nossa prática pedagógica. 
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