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A FORMACAO DE PROFESSORES NO CONTEXTO DO
DEBATE SOBRE AS FINALIDADES DA EDUCACAO

Cristiano Amaral G. Dl GIORGI 1

RESUMO: Neste artigo, baseando-me na divisao, apresentada por Paul Singer, das tendencias do pensamento
sobre as finalidades da educa<;ao entre produtivistas e civis-democraticas , procure esmiUI;:ar as propostas de
forma9ao de professores de cada uma delas. Busco ainda mostrar porque as propostas produtivistas nesta
area sao intrinsecamente debeis e quais sao as condiy6es e possibilidades das propostas civis-democraticas
se mostrarem viaveis e adequadas.

PALAVRAS-CHAVE: Forma9ao de Professores; Crise da Educa9ao; Finalidades da Educa9ao; Reformas
Educacionais; Utopia

ABSTRACT: THE TEACHERS' TRAINING IN THE CONTEXT OF THE DEBATE ABOUT THE AIMS OF THE
EDUCATION

In this paper, I try to crumble the proposals on teacher training of the two main trends, presented by Paul Singer,
of the educational thought: the produtivist and civil-democratic. I also try to show up why the productivist
proposals in this field are intrinsically feeble and which are the conditions and possibilities of the civil-democratic
proposals to be feasible and suitable.
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Ha hoje dois consensos sobre educa9ao:
que ela e muito importante e que ela esta em
crise. Sobre o primeiro, comentarei mais adiante.
Sobre o segundo, alguem dira que nao ha
nenhuma novidade nisto. "Crise" e "Educa9ao tem
sido dois termos tao freqi.ientemente associados
que a sensa9ao de "deja vu" quando se tala em
crise na educa9ao e inevitavel. E tambem quando
se fala em "reformas educacionais", a sensa9ao e
a mesma: provavelmente nenhuma outra area da
pratica social tenha sido tao "reformada" quanta a
educa9ao, e, apesar disso, muito poucas mudaram
tao pouco ao Iongo do ultimo seculo. 0 ceticismo
e, pois, a rea9ao comum quando se fala em "crise
na educa9ao" e "reformas educacionais" .
Ha, no entanto, algo de diferente na atual
"crise da educa9ao". E o fato de que o cerne dela
ja nao e, como tem sido ao Iongo do seculo, a
deficiencia do sistema educacional em cumprir os
objetivos sociais que lhe sao atribuidos, mas sim a
sensa9ao generalizada de nao se saber mais quais

sao as suas final idades e em que sentido ele deve
orientar as suas a96es.
Britto escreve: "Assim, apesar do volume
de recursos aplicados na educar;ao formal e da
importancia que /he empresta a ideologia do sensa
comum falta a esco/a atual, antes de mais nada,
uma razao
de ser explicita e assumida par
aqueles que a fazem. Os alunos nao sabem
porque estudam e nao veem sentido na escola e
no estudo.
Qualquer que seja o conteudo e o
metoda, a pratica escolar funciona como a missa
au outro ritual qua/quer- faz-se " (1997, p.27) .

Tedesco (1998) cementa tambem a crise
de finalidades: para ele, hoje, existe uma ampla
redefini9ao do pacto educative vigente ate uma
decada atras. Por exemplo, um aspecto que ele
real9a e que, ha pouco tempo, havia consenso de
que a escola cabe a socializa9ao secundaria,
enquanto que a socializa9ao primaria era fun9ao
da familia. Segundo ele exige-se cada vez mais da
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escola que realize parte da socializa9ao primaria
(habitos e valores). E uma ideia polemica, mas
mostra que esta em pauta na crise a questao das
finalidades da educa9ao.
Guardemos esta ideia - a de que hoje a
crise e das pr6prias finalidades da educa980 - e
voltemo-nos um pouco para o primeiro dos
consensos apontados acima - o da importancia da
educa9ao
Sobre ele, Singer aponta o seguinte:

"Mais do que nunca, a educac;ao esta
hoje em debate, no Brasil e em todo mundo. 0
universo
dos
educadores,
educandos,
administradores de apare/hos educacionais,
politicos e gestores publicos esta divido e
polarizado em duas visoes opostas dos fins da
educac;ao e de como atingi-Jos.
Os dais /ados sao entusiasticos defensores
da educac;ao, que consideram importantissima .
Mas, a/em disso, quase nada tem em comum. "
(1996 , p.5)
Singer
chama
as
duas
posi96es
antagonicas de civil - democratica e produtivista.

A civil democratica encara a educac;ao em
gera/ e a esco/a em particular como processo de
formac;ao cidada.
"Essa visao da educac;ao centra-se no
educando e em particular no educando das classes
desprivilegiadas ou nao-proprietarias. 0 grande
prop6sito da educac;ao seria proporcionar ao filho
das classes traba/hadoras a consciencia, portanto
a motivac;ao (a/em de instrumentos inte/ectuais),
que /he permita o engajamento em movimentos
coletivos visando tamar a sociedade mais livre e
igua/itaria. E obvio que a educac;ao escolar
tambem deveria cumprir muitos outros prop6sitos,
que poderiam ser resumidos na habilitac;ao do
individuo a se inserir de forma adequada na vida
adulta: profissional, da futura mae ou_ pai de
familia , do esportista, do artista e assim por diante.
0 fac;o que une OS procederes educatiVOS e 0
respeito e a preocupac;ao pela autonomia do
educando, portanto, pe/a autoformac;ao de sua
consciencia e pela sua gradativa capacitac;ao para
se libertar da tutela do educador e poder
prosseguir, sozinho ou em companhia de seus
pares, sua auto-educac;ao. A enfase, nessa visao,
e num tipo de relac;ao entre educador e educando
em que o primeiro conduz o segundo por vias que
vao sendo determinadas cada vez mais pelo
ultimo " (1996, p.5).
Ja a produtivista concebe a educa9ao
escolar como acumula9ao de capital humano.

"Educar seria primordialmentemente isto:
instruir e desenvolver facu/dades que habilitem o
educando a integrar o mercado de traba/ho o mais
va ntajosamente passive/. Cumpre atentar para o
pressuposto crucial dessa visao: o de que a
vantagem individual, que se traduz em ganho
elevado e outras condic;oes favoraveis de usufruto
material e simultaneamente social" (1996, p.6).

Singer situa no contexto da globaliza9ao,
da Terceira Revolu9ao Industrial, da crise do
Estado do Bem-Estar Social e da emergencia do
neo-liberalismo a atual crise do sistema escolar,
que pode ser considerada mundial. Ressalta que
para os diretamente envolvidos, principalmente
educadores e educandos, a crise parece ser
causada pelo corte de verbas, baixa dos salarios ,
perda consequente do pessoal melhor qualificado
e declinio da qualidade do ensino - fatos reais que
tornam a crise profunda e destrutiva.
No entanto,
argumenta
Singer,
o
diagn6stico nao pode ficar limitado a isto, pois isso
um aspecto
significaria deixar de examinar
fundamental da crise, o que fragilizaria de maneira
fatal os que se posicionam em defesa da escola
publica, gratuita e de acesso universal. Esse
aspecto e a aliena9ao do ensino escolar das novas
caracteristicas tanto do mercado de trabalho como
do panorama politico e social.
Singer entao lan9a uma hip6tese para
explicar esta aliena9ao e para sugerir formas
alternativas de pensar a crise do ensino,
baseando-se no pressuposto de que, ·quando
apenas uma minoria tinha acesso ao ensirio basico
e uma minoria muito menor aos niveis mais
elevados , a finalidade essencial (ainda que nao
admitida) do ensino era proporcionar aos filhos de
pais escolarizados a oportunidade de sucede-los
em posi96es economicas e sociais que tem
determinados niveis de escolaridade como
pressuposto. A hip6tese e que o espirito do ensino
nunca se adaptou a sua universaliza9ao: continuase com o ensino diferenciador e implicitamente
elitista que se preocupa em dotar o aluno de
"cu ltura inutil" (que costuma entupir os curriculos e
que o aluno dificilmente pode adquirir fora da
escola). Esta cultura inutil sempre serviu - e
continua-se a oferecer-se sem questionamento um
arremedo dela nas escolas para a popula9ao mais
pobre - para dar ao escolarizado acesso a um
universo cultural privado (ao qual o naoescolarizado nao tem acesso) e que funciona como
"senha social" que permitiria a uma certa elite
reconhecer seus iguais e discriminar os outros. A
escola nao se adaptou nem pretende se adaptar
ao fato de que ela agora esta oferecendo um
servi90 aberto a todos.
Destas
decorrencias:

reflex6es

Singer

exp6e

as

"Se a escola publica quiser ser fie/ a sua
origem e vocac;ao democratica, ela tera de se
ajustar ao novo papel de educadora universal e
principalmente
das
crianr;as
de
familias
socialmente exc/uidas. 0 que significa repensar-se
por inteira e recolocar o conteudo da instrur;ao, a
metodo/ogia didatica, a formulac;ao de regras de
condutas e o disciplinamento dos participantes do
processo educativo. Chego a pensar que a reform a
requerida poder virar uma revoluc;ao, a medida que
exige de professores, que provavelmente sempre
se enxergaram como diferenciadores, a conquista
de uma nova identidade. E um desafio bem-vindo o
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de pensar a educar;ao nao como antidoto da
exclusao social, o que esta a/em de seu a/cance, e
sim como formar;ao de cidadaos amear;ados de
exc/usao mas que podem dispor de recursos
sociais e po/fticos para enfrentar a amear;a" 1996,
p.11 ).
Posto isso, Singer pode retomar seu
ponto inicial - a divisao hoje das falas sabre
educar;:ao entre produtivista e civis democraticos e constatar que, hoje, os produtivistas estao na
vanguarda
da
proposir;:ao
de
reformas
educacionais - como por exemplo a do sistema
escolar chileno.
"A posir;ao produtivista mais consistente
parece estar concretizada hoje no sistema escolar
chilena. As esco/as publicas naque/e pais foram
o govemo se
todas
municipa/izadas
e
responsabiliza
pelo pagamento de urn valor
mensa/ a qualquer escola, publica ou privada, par
a/uno matriculado. Os alunos ou seus pais tern
portanto a chamada "livre escolha" da escola que
deseja utilizar. As escolas e que competem entre si
pe/a preferencia dos a/unos e pode-se supor que
as escolas mais bem-sucedidas terao recursos
para melhor pagar seus professores. 0 sistema
combina engenhosamente gratuidade, e portanto
universa/idade, com a privatizar;ao do ensino, pais
mesmo as esco/as municipais acabam se portando
como as esco/as privadas.
Se esse sistema rea/mente maximiza a
eficiencia e proporciona elevada produtividade aos
que par ele passam e dificil saber. A informar;ao
que o candidato a matricula e seus pais possuem
sabre cada esco/a e insuficiente para que possam
fazer uma esco/ha racional pelo tipo de educar;ao
que preferem. E a livre escolha da escola pelo
a/uno pode afrouxar os lagos que deveriam ligar o
educando a comunidade em que se forma, ou seja,
uma relar;ao que deveria ser de compromisso e de
identificar;ao pode correr o risco de se reduzir a
uma transar;ao de compra e venda, em que o
cliente insatisfeito tende meramente a mudar de
fornecedor" (1996, p.14).
E conclui Singer:
"Me/hor que uma reforma produtivista,
que mercantilizasse o sistema educativo, seria
uma reforma civil democratica que o politizasse.
Seria uma reforma que democratizasse o processo
educativo, reconhecendo que e/e deve ter por
agentes educador e educando e, no caso deste ser
menor, a familia (se ele a possui) ou quem
preencher o papel. lsso significa que a escola se
responsabilizaria integra/mente pelo a/uno e, no
caso de ele nao ter urn far adequado, tratar de
arranjar urn para ele. 0 que pode significar a/gum
tipo de educar;ao em tempo integral ou parceria
entre escola e outras instituir;oes que cuidam de
jovens sem familia. 0 mais importante aqui e que a
escola deixa de exigir que o a/uno se adapte a eta,
optando por urn relacionamento em que o a/uno
constitui a prioridade.
A democratizar;ao do processo educativo
deveria ir a/em, tratando de construir em cada
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esco/a uma verdadeira comunidade de todos os
envolvidos, em que a natural superioridade dos
professores e administradores fosse compensada
pelo respeito pela vontade e pelos sentimentos dos
outros membros, sobretudo dos mais jovens e
mais fracas. A reforma democratica deveria se
preocupar com as crfticas neo/iberais aos servir;os
sociais do Estado, pois, mesmo discordando das
propostas produtivistas, e preciso reconhecer que
as criticas tern base na rea/idade. A reforma
democratica feria de ter engenhosidade suficiente
para combinar urn processo educativo naomercantilizado com o combate ao paternalismo, a
ineficiencia e ao corporativismo.
Acredito que ensino publico gratuito de
acesso universal pode ser salvo da crise em que
se encontra, desde que
seus defensores o
submetam a uma autocrftica radical, a partir da
qual sua reforma possa ser proposta. Uma parte
dessa proposta tera, provavelmente, de ser a
descentralizar;ao do sistema, para que mil flares
de experimentos diversos possam florescer, dando
espar;o a muitas vocar;oes educacionais que hoje
nao tern como se realizar. Esse e urn aspecto
positivo da proposta produtivista que os adversario
deveriam incorporar.
0
grande debate sabre a crise
educacional pode dar frutos, se os que defendem a
tradir;:ao democratica e igualitaria conseguirem
passar a ofensiva, com proposta tao audazes e
imaginosas quanta seus oponentes. E, sobretudo,
se conseguirem implementar essas propostas,
abandonando uma postura meramente defensiva
de conquistas preteritas" (1996, p.15).

Recapitulemos: constatamos inicialmente
que a "crise da educar;:ao "hoje e sobretudo uma
decorrencia da falta de uma finalidade explicita e
orientadora das ar;:oes do sistema escolar, e
portanto e mais profunda que a "crise hist6rica"
da educagao. Em seguida, com Singer, apontamos
que o aparente consenso sobre a importancia da
educar;:ao oculta uma profunda divisao entre duas
formas opostas de conceber as finalidades da
educar;:ao. A escola, cuja finalidade hist6rica tem
sido a diferenciar;:ao, nao se adaptou a sua
universalizar;:ao. Os defensores da posir;:ao civildemocrata terao, se quiserem influir efetivamente
sobre as reformas educacionais - em relar;:ao as
quais a ofensiva hoje esta nitidamente com os
"produtivistas" -, que superar o seu corporativismo,
o seu conservadorismo de defesa de ideias ligadas
inegavelmente a escola diferenciadora, e elaborar
- e, sobretudo, conseguir implementar - propostas
tao audazes e imaginosas quantos seus
oponentes.
Postas estas ideias, cabe enfatizar alguns
pontos sabre as proposta de formar;:ao de
professores de produtivistas e civil democraticos e
os impasses que se apresentam a cada uma delas.
0 primeiro ponto a destacar e 0 fato de
que a formagao de professores tem se
apresentado como o grande n6-cego das reformas
educacionais. De forma geral, nao se tem
conseguido desata-lo - tanto do lado dos
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produtivistas quanta dos civil-democraticos - e
quando se procura ignora-lo ou passar-lhe "faca
amolada", e a propria ideia de reforma que va1 por
agua abaixo.
Comecemos pelos produtivistas. Os
produtivistas
tern
encontrado
sistematica
resistencia - as vezes ativa, as vezes pass1va , as
vezes individual, as vezes coletiva - por parte dos
professores a implementac;:ao das suas reformas.
Este tern sido o calcanhar-de-aquiles das reformas,
na medida em que todas as pesquisas sobre
inovac;:oes educativas mostram que
uma das
principais condic;:oes de seu exito e precisamente 0
compromisso e a participac;:ao ativa dos docentes.
Os reformadores nao tern hesitado em atribuir esta
resistencia ao conservadorismo e corporativismo
dos educadores. Melo (1992), por exemplo,
estranha que os professores nao concordem em
receber salarios diferenciados baseados no merito
(leia-se: resultado da avaliac;:ao externa de seus
alunos), quando em todas as profiss6es as
pessoas sao avaliadas e os proprios professores
jamais abririam mao de avaliar os seus alunos.
Tambem o Banco Mundial e explicito a
este respeito. "Muito frequentemente , os sistemas
e reformas educativas estao subordinados aos
sindicatos
de
professores,
que
estao
comprometidos em manter o status-quo" (Shahid
Hussain, vice-presidente do Banco Mundial para a
America Latina em UNESCO-OREALC, 1993).
"Os sistemas predominantes de gasto e
gestao da educaqao frequentemente protegem os
interesses dos sindicatos de professores, dos
estudantes universitarios, da elite e do govemo
central, em detrimento dos interesses dos pais de
alunos, das comunidades e dos povos" (Banco
Mundial, 1996, p45).

E

fato
que
o corporativismo
e
conservadorismo apontados pe/os produtivistas
rea/mente existem. Mas estao Ionge de serem as
principais razoes da resistencia dos professores as
reformas produtivistas. Estas devem ser buscadas
nos seguintes fatos:
1) As reformas produtivistas em geral
atribuem urn papel subalterno aos professores
dentro do processo de mudanc;:a. Ligado a isto esta
o forte autoritarismo que costuma caracterizar o
processo de implantac;:ao dessas reformas, no qual
em geral nao se ouvem os professores.
2) 0 modelo de formac;:ao de professores
que vem associado · a estas reformas se
demonstrou inadequado e no entanto continua a
ser aplicado.
Torres (1996) aponta as principais
caracteristicas deste modelo: cada nova politica,
plano ou projeto parte do zero, desconsiderando os
antecedentes e a experiencia acumulada; pensa a
formac;:ao como uma necessidade apenas dos
docentes e nao do conjunto de profissionais
ligados ao sistema educativo; ve a formac;:ao
isolada de outras dimens6es do oficio docente,
como salarios , condic;:oes de trabalho, aspectos
organizacionais, e outros; ignora as condic;:oes
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subjetivas dos docentes (como motivac;:oes,
inquietudes, etc.); e vertical, de cima para baixo,
vendo os professores como recipientes passivos,
apela a incentivos e motivac;:oes externas - pontos,
promoc;:oes - e nao ao objetivo mesmo da
aprendizagem e da profissionalizac;:ao docente;
dirige-se aos professores individualmente - e nao a
grupos de trabalho, ou a escola como instituic;:ao;
realiza-se fora do local de trabalho; e pontual e nao
sistematica; nao valoriza o intercambio horizontal
entre professores; dissocia gestao administrativa e
pratica pedagogica; dissocia conteudos e metodos;
ignora o conhecimento e a experiencia previa dos
professores; nao procura pensar a pratica
realmente existente, negando a pratica docente
espac;:o e materia
prima
para
a
como
aprendizagem; e fundamentalmente incoerente e
contraria o modelo pedagogico que se prop6e aos
professores na sua propria pratica em sala-deaula.
3) Falla a estas reformas uma perspectiva
utopica mobilizadora. A afirmac;:ao pode parecer
sectaria, uma vez que estas reformas sempre
aparecem associadas a slogans do tipo "Educac;:ao
de qualidade para todos" . No entanto o fa to de
colocar toda a motivac;:ao para a educac;:ao no seu
potencial econ6mico contraria algo que e da
natureza mesma da educac;:ao.
Leiamos Habermas "estes domfnios de
aqao, especializados na transmissao da cultura,
integraqao social ou socializaqao de }ovens,
dependem do meio da aqao comunicativa, e nao
podem ser integrados atraves de dinheiro ou
poder. Uma comercializaqao ou burocratizaqao
deve, portanto, gerar nestes domfnios - e esta e a
tese - disturbios, efeitos co/aterais pato/6gicos".
(1987, p.93)
Pode-se fer neste trecho a ideia de que
educaqao e utopia estao inextrincave/mente
/igadas. Sabe-se que Habermas entende que a
grande utopia deste momenta hist6rico e a da
comunicaqao ideal, estando esgotadas as energias
ut6picas da ideia de "sociedade do traba/ho", em
suas diversas formas.
De fato, os fundamentos mais profundos
da educac;:ao estao ligados ao pensamento utopico.
Nao e o caso aqui de discutir profundamente a
tese, mas e urn fator importantissimo a ser
considerado quando se pensa em formac;:ao de
professores.
E quanto aos civis-democraticos? Quais
seriam as suas propostas de formac;:ao docente e
suas propostas de participac;:ao dos professores
nas reformas educacionais?
Em primeiro Iugar, de forma geral, os
civis-democraticos tern procurado ouvir os
professores, e lhes tern atribuido papel relevante
no processo de implementac;:ao de reformas.
No entanto, as pesquisas indicam que, em
geral, os proprios professores nao se sentem
contemplados com urn papel relevante.
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Por exemplo , estudo realizado por Lajolo
& Britto (1990) em relac;:ao as reformas conduzidas

por Paulo Freire , na gestao Luiza Erundina na
Prefeitura de Sao Paulo , mostra que nao se
conseguiu romper, apesar dos esforc;:os da
administrac;:ao em dialogar sabre todas as medidas
tomadas , a desconfianc;:a dos professores em
relac;:ao a Secretaria da Educac;:ao.
0 que a experiencia tambem mostra e
que as reformas que conseguiram contar com
maior participac;:ao dos professores sao aquelas
que tiveram como parceiras associac;:6es (de
carater sindical ou nao) de professores. Assim ,
uma lic;:ao importante e que, por mais dificil que
seja a negociac;:ao para conseguir parceria explicita
e engajada de associac;:6es docentes em reformas
educacionais , e um dos pontos em que qualquer
administrac;:ao que esteja interessada no sucesso
de reformas educacionais mais deveria investir.
A esse respeito Almeida (1999), da
indicac;:6es preciosas, ao analisar o papel dos
sindicatos na formac;:ao dos professores na
Espanha e em Portugal e as propostas da
APEOESP neste campo . lnfelizmente, no caso
brasileiro , os poderes publicos tem desconsiderado
e ate boicotado os sindicatos de professores , ao
inves de considera-los como parceiros.
Em segundo Iugar, para se apontar
caracteristicas basicas do modelo de formac;:ao de
professores
adequado
a
proposta
civisdemocraticas, bastaria se inverter os termos do
modelo descrito acima , quando mostrei, baseado
em Rosa Maria Torres , as caracteristicas da
formac;:ao de professores " produtivista " .

Assim, por exemplo , caberia considerar a
experiencia acumulada , pensar a formac;:ao como
necessidade do conjunto dos profissionais que
atuam na educac;:ao, realizar-se prioritariamente no
proprio local de trabalho, etc.
Assim, de forma geral , no nivel do
discurso, mas com dificuldades de passar a
pratica , os civis-democraticos tem enfatizado a
participac;:ao ativa dos educadores no processo de
formulac;:ao de politicas e programas de formac;:ao
docente; a importancia da reflexao critica sobre a
pratica docente; a importancia de se considerar os
aspectos subjetivos envolvidos no trabalho
educacional ; a necessidade da coerencia entre a
metodologia da formac;:ao do professor e os
principios metodol6gicos que dele se esperam na
sua pratica docente; e, finalmente , a necessidade
de ligac;:ao permanente (e nao t6pica, eventual,
pontual) e organica entre os centros de formac;:ao e
a rede de ensino.

Mas e no terceiro ponto levantado
acima em rela9ao aos produtivistas (falta de
uma utopia mobilizadora) que se encontra o
maior desafio para os civis-democraticos. Se,
como levantado no infcio deste artigo , o cerne
da atual "crise da educa9ao " e a questao
mesma das finalidades da educa9ao, cabe
repensa-las a luz de uma utopia explfcita e
orientadora do trabalho educacional. Tudo
indica que as energias ut6picas deste
momento hist6rico se ligam ao combate a
exclusao e a ideia habermasiana de
"comunica9ao ideal ", o que implica um inedito
aprofundamento da democracia. Mas , neste
campo, quem educara os educadores?
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