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RESUMO 
 
Com o processo de democratização da escola pública, uma 
nova clientela passou a frequentá-la, trazendo para seu interior 
novas demandas. Esse alargamento da escola torna 
necessário o aumento do quantitativo de docentes com 
formações específicas para atender a essa nova realidade. 
Nesse sentido, o objetivo deste artigo foi discutir sobre como a 
formação de professores tem comparecido nas políticas 
públicas educacionais. Os resultados são oriundos de uma 
pesquisa bibliográfica e apontam que, mesmo estando 
presente como uma preocupação nos documentos oficiais 
desde a LDB até o PNE, ainda não há uma efetiva 
preocupação com a qualidade da formação de professores. 
 
Palavras-chave: Formação de Professores. Políticas Públicas. 
Escola Pública. 
 
ABSTRACT 
 
With the process of democratization of public school, new 
customers started to frequent it, bringing inside new demands. 
This school enlargement increase the necessary quantitative of 
teachers with specific training to answer this new reality. In this 
sense, the objective of this article is to discuss how teacher 
training has appeared in public educational politics. The results 
come from a literature search and shown out that, even though 
this is a concern in official documents from the LDB to the PNE, 
there is still no real concern with the quality of teacher 
education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No contexto das Políticas Públicas para a educação, a formação de professores 

aparece como um campo de debates em evidência, apresentando inclusive inúmeros 

trabalhos resultantes de pesquisas realizadas em todas as regiões do país com diversos 

enfoques enfatizando as especificidades dessa formação. 

Com o processo de abertura e democratização da escola pública, os professores 

deparam-se com novas necessidades formativas para atender o novo alunado presente, 

trazendo experiências diferenciadas a partir dos contextos de inserção dessas escolas e de 

seus outros sujeitos. Como resultado dessas mudanças, há também a urgência em formar 

novos professores para essa nova escola que se apresenta.  

Nesse sentido, este trabalho apresenta o resultado dos estudos sobre como a 

formação de professores tem comparecido nas políticas públicas educacionais. Por meio de 

uma pesquisa bibliográfica, abordamos a questão exposta situando inicialmente o processo 

de abertura da escola pública no cenário educacional e a formação de professores para 

essa nova realidade, expressada nos documentos legais. 

A aprovação do Plano Nacional de Educação em 2014 contempla essa 

necessidade trazendo em suas metas a valorização do professor e a formação inicial e 

continuada desses profissionais como sendo preocupações da Política Pública Educacional 

vigente. 

Dessa forma, podemos afirmar que a formação de professores presente nas 

Políticas Públicas constitui-se ainda um desafio ante as complexidades da escola pública e 

seus sujeitos. 

 

2. A ESCOLA PÚBLICA E O PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO 

 

No final do século XIX e início do século XX, com a chegada dos imigrantes ao 

Brasil, passamos de uma escola apenas elitista para uma escola para os filhos dos 

trabalhadores. Essa passagem proporcionou o acesso ao conhecimento e causou também, 

uma desestruturação nos moldes educacionais, não preparados que estavam para lidar com 

a diversidade de cultura, hábitos e meios presentes na escola após o processo de expansão 

do número de vagas. 

Estes imigrantes influenciaram sobremaneira a criação das escolas, pois eles 

vieram de locais onde o ensino elementar já estava estruturado. É fato notório que a 



 

 

                  

educação trouxe o desenvolvimento para vários locais de nosso país e as escolas 

elementares nasceram na sua maioria como fruto da pressão popular. 

De fato, só é possível compreender a qualidade da educação na perspectiva popular 
e democrática a partir da problematização da histórica exclusão escolar dos setores 
populares, da sua luta pelo acesso à escola e da contextualização do momento atual 
em que o debate sobre a qualidade da educação para os setores populares ganham 
destaque como uma nova etapa dessa luta. (DI GIORGI; LEITE, 2010, p. 306).  

 
Com isso, ao analisar a história pelo viés político, pedagógico e de forma 

reflexiva é possível compreender que “A escola mudou radicalmente porque mudou a 

população que a frequenta, tornou-se local de encontro de todos os setores da sociedade e 

campo de repercussão de todas as tensões que conturbam a vida coletiva moderna” (DI 

GIORGI; LEITE, 2010, p. 315). 

Este processo envolveu uma transformação da escola pública brasileira, abrindo 

suas portas a um alunado oriundo da classe popular, momento que a escola passou a 

deixar seu caráter elitizado (BEISIEGEL, 2006). Outro aspecto levantado pelo autor é que o 

ensino público ganhou qualidade ao se estender à população, tornando possível que a 

escola secundária de jovens de qualquer nível social ingressasse nela, promovendo uma 

mudança na natureza do alunado. Nesse sentido, 

[...] A escola secundária, a antiga escola seletiva - que apenas servia como 
encaminhamento dos jovens das nossas elites, das nossas populações dominantes, 
para a escola superior - havia sido transformada, na prática, por força de 
reivindicações populares, numa escola comum, aberta a todos. (BEISIEGEL, 2006, 
p. 114). 

  

O autor argumenta que este alargamento das oportunidades reforçou a ideia de 

desenvolver uma democratização real da sociedade, e que 

[...] embora a extensão das oportunidades escolares e a transformação formal do 
sistema de ensino não tenham de fato produzido consequências mais significativas 
na situação de classe da grande maioria dos habitantes, ao integrarem o aparato 
ideológico dissimulado do real, estariam, na verdade, consolidando a própria 
desigualdade que pretendiam combater [...] (BEISIEGEL, 2006, p. 117). 

 

Dessa maneira, com a transformação do ensino público, devemos reexaminar a 

dicotomia estabelecida entre qualidade e quantidade, na qual, a expansão da educação 

significou uma indiscutível melhoria qualitativa do ensino, como enfatiza Beisiegel (2006). 

Considerando que este processo de democratização trouxe novas e complexas 

exigências para a instituição escolar e seus profissionais, sabemos que há a necessidade de 

se adotar novas características pedagógicas e organizacionais diante desta nova demanda 

(LEITE; DI GIORGI, 2007). Nessa direção os autores reforçam que a escola pública precisa 

realizar uma inclusão social que eduque realmente as crianças e adolescentes com 

qualidade, tornando-os cidadãos. Mas, para isto:  



 

 

                  

[...] será preciso, a partir da análise e da valorização das práticas existentes, criar 
novas práticas no trabalho em sala de aula, na elaboração do currículo, na gestão e 
no relacionamento entre a equipe escolar, alunos, pais e comunidade. (LEITE; DI 
GIORGI, 2007, p. 6). 

  

Devido a essa grande mudança, a escola pública de hoje enfrenta algumas 

dificuldades, não só em relação à infraestrutura, como também à falta de investimento na 

formação de professores capacitados para dar conta da nova demanda, bem como na 

valorização dos profissionais que nela atuam. 

É certo que a chegada à escola de alunos com características diferenciadas 

exige a presença de um educador preparado para recebê-los. Nesse sentido Esteve (1995, 

p. 96) aponta: 

A passagem de um sistema de ensino de elite para um sistema de ensino de 
massas implica um aumento quantitativo de professores e alunos, mas também o 
aparecimento de problemas qualitativos, que exigem uma reflexão profunda. Ensinar 
hoje é diferente do que há vinte anos. Fundamentalmente porque não tem a mesma 
dificuldade trabalhar com um grupo de crianças homogeneizadas pela selecção ou 
enquadrar a cem por cento as crianças de um país, com cem por cento dos 

problemas sociais que essas crianças levam. 

 

Tal quadro assinala a necessidade de o profissional do ensino estar 

instrumentado para desenvolver sua práxis em conformidade com as exigências sociais 

mais amplas, ou seja, é preciso que esteja apto a desenvolver um ensino que corresponda à 

formação do educando, de modo que ela seja compatível com os avanços que se 

descortinam nas múltiplas atuações sociais. 

Como decorrência, é preciso que os cursos de formação de professores 

possibilitem a construção de uma representação da clientela que compõe a escola pública 

nos dias de hoje, oriunda dos mais variados meios e com características muito peculiares e 

heterogêneas. Isso porque muitos professores concluem sua formação inicial com uma 

representação idealizada do aluno da escola pública. Segundo Mazzotti (2006, p. 350), eles:  

[...] adotam um modelo ideal de aluno que não corresponde ao aluno concreto que 
hoje constitui a maior parte da clientela da escola pública do ensino fundamental: a 
criança pobre, cujos pais têm baixa ou nenhuma escolaridade e lutam pela 
sobrevivência sendo o aluno ideal aquele respeitador, educado e com uma boa 
estrutura familiar. 

 

Portanto, é indispensável que o docente reflita sobre suas representações e a 

realidade com a qual trabalha, identificando suas contradições e, ao mesmo tempo, 

buscando conhecimentos que possibilitem a desmistificação dessas representações para 

uma mais eficiente atuação em seu cotidiano escolar. Assim, acreditamos que a formação, 

além da simples transmissão de informações e de conhecimentos, implica também a 

mudança de concepções, valores e representações do indivíduo. 



 

 

                  

Entendemos que a escola democratizada deve estar aberta a novas 

concepções e práticas que auxiliem o desenvolvimento qualitativo da criança e a formação 

de cidadãos conscientes de suas responsabilidades e direitos. Ou seja, como afirmam Di 

Giorgi, Leite e Rodrigues (2005, p. 33), uma escola pública que, 

[...] preocupada em realizar uma verdadeira inclusão social deve educar a todos com 
qualidade, propiciando-lhes uma consciência cidadã que assegure as condições de 
enfrentamento aos desafios do mundo contemporâneo. Da mesma forma, será 
preciso reavaliar as práticas existentes e essencialmente recriá-las. 

 

Assim, a escola pública dos dias atuais traz consigo um imenso desafio: dar um 

novo significado à educação e acolher qualitativamente os novos alunos que a compõem, 

oferecendo-lhes subsídios para que possam fazer a diferença na sociedade imersa em 

desigualdades.  

 

3. POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PROGRAMAS E CURRÍCULOS A 

SERVIÇO DE QUEM? 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96 

(BRASIL, 1996) ressaltou a formação de professores como uma forma de garantir a 

qualidade da educação que naquele momento passou por uma reforma por meio da referida 

lei. A proposição de formação a nível superior para todos os professores que atuavam na 

Educação Básica a ser buscada dentro da década da Educação como previa a lei no seu 

artigo 87, § 4◦ acabou sendo revogada pela Lei nº 12.796/13 (BRASIL, 2013). 

Nesse ínterim, diferentes programas foram implantados para a formação em 

serviço de professores que já atuavam nas redes públicas de ensino no período pós LDBEN 

(BRASIL, 1996). No entanto, a necessidade presente não foi contemplada em sua totalidade 

e ainda permaneceram muitos professores formados em nível médio e, em alguns casos, 

leigos. Outra característica desse quadro é o número expressivo de professores atuando em 

áreas distintas daquelas de sua formação inicial. 

Na apresentação das Notas Técnicas do Plano Nacional de Educação (PNE) Lei 

nº 13.005/14 (BRASIL, 2014) a meta de número 15 relata que: 

Atualmente no Brasil, muitas vezes devido a escassez de licenciados em 
determinadas áreas, é comum que professores de determinadas disciplinas não 
possuam formação específica naquela área. Visando transformar essa realidade, a 
meta do novo PNE é garantir, em 2020, que a totalidade de professores da 
educação básica possua formação específica de nível superior, obtida em cursos de 
licenciatura na área de conhecimento em que atuam. (MEC, 2014, p. 88). 

 



 

 

                  

O mesmo documento ainda expressa a necessidade de uma forte expansão da 

quantidade de docentes com licenciatura para as disciplinas de língua Portuguesa, 

Matemática, Biologia, Química e Física (MEC, 2014). 

Tratando das Políticas Públicas voltadas a essa finalidade, o texto se remete ao 

Decreto 6.755/09 que Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério 

da Educação Básica e disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior -CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada 

(BRASIL, 2009) que deve ser uma ação conjunta da União, dos Estados, Municípios e 

Distrito Federal para atender as necessidades de formação de professores. 

O mesmo texto cita ainda o FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior) e o PROUNI (Programa Universidade para Todos) como uma política de 

ampliação de oferta de formação em licenciatura, visando o aumento do número de 

professores qualificados a nível superior (BRASIL, 2009). 

Além disso, destacamos que a ampliação do PIBID (Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência) coloca-se como uma forma de apoio e incentivo à formação 

docente, visando contribuir para a elevação da qualidade da educação básica. 

Embora ressaltemos a grande importância desses programas para a formação 

de professores, salientamos que ainda falta uma valorização mais efetiva aos profissionais 

da educação por meio de melhores salários e condições de trabalho. Outra questão 

igualmente importante a ser levantada em conta, é a necessidade de políticas que 

possibilitem repensar os currículos dos cursos de licenciatura para a escola real que temos. 

É preciso ultrapassar a ideia da instrumentalização técnica do professor e 

conceber um currículo que forme um profissional crítico da sua própria realidade, com 

condições de atuar na escola que ora temos. 

Segundo Gatti, 

Para melhor entender as políticas docentes é preciso considerá-las no bojo das 
políticas educacionais que as configuram. O caráter histórico das políticas 
educacionais remete, por sua vez, à necessidade de analisá-las com base no 
contexto nacional e internacional em que se inserem, às demandas de diferentes 
âmbitos a que procuram responder e à própria evolução das tradições educativas 
em que elas são desenhadas e postas em prática. (GATTI, 2011, p. 31). 

 

As políticas públicas educacionais não podem resumir-se a apenas formar 

professores. Corroborando com o que diz a autora, entendemos que é urgente e 

imprescindível que essa formação esteja ancorada nos desafios a serem enfrentados por 

esses docentes quando inseridos em seus ambientes de trabalho e isso nos remete à 

problematização da atual escola pública, conforme explicitado na primeira parte deste texto. 



 

 

                  

Em se tratando da formação de professores, outra questão importante a salientar no âmbito 

das políticas públicas, é o tocante aos currículos dos cursos de licenciatura.  

Pesquisas recentes têm mostrado a fragilização dessa formação recebida nas 

instituições. A título de ilustração, citamos as várias críticas ao currículo do curso de 

Pedagogia que têm mostrado que os saberes de conteúdos são pouco trabalhados em 

comparação com os chamados conteúdos pedagógicos. Essas questões têm levado 

estudiosos da temática a intensificarem as produções na área, bem como as instituições 

formadoras a questionarem seus currículos. Os resultados de uma pesquisa realizada por 

Gatti (2010, p. 1368) sobre o curso de Pedagogia traz o seguinte: 

Chama a atenção o fato de que 3,4% das disciplinas ofertadas referem-se a 
“Didática Geral”. O grupo “Didáticas Específicas, Metodologias e Práticas de Ensino” 
(o “como” ensinar) representa 20,7% do conjunto, e apenas 7,5% das disciplinas são 
destinadas aos conteúdos a serem ensinados nas séries iniciais do ensino 
fundamental, ou seja, ao “o que” ensinar. Esse dado torna evidente como os 
conteúdos específicos das disciplinas a serem ensinadas em sala de aula não são 
objeto dos cursos de formação inicial do professor. 

 

A autora chama a atenção para o fato de que o currículo de formação dos 

professores, no caso do professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tem mostrado 

uma precarização no tocante à preparação para um dos pontos importantes da função social 

da escola que é transmitir os conhecimentos socialmente acumulados. ` 

A formação de professores exige uma base espistemológica que dê suporte à 

uma docência crítica de si mesma., capaz de problematizar a realidade onde se concretiza, 

mas também que ancore uma reflexão do professor sobre seu fazer, bem como da sua 

profissão. Assim, as políticas públicas para formação de professores precisam abranger 

mais do que cursos aligeirados para suprir as estatísticas de carência de profissionais. Faz-

se necessário que essa formação dê condições ao professor de exercer sua profissão de 

forma autoral no próprio trabalho a partir dos contextos reais onde estiver inserido. 

O Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) prevê que a diversidade da 

sociedade, historicamente ignorada, esteja contemplada no atendimento à educação e, 

neste aspecto, é importante ressaltar que os currículos dos cursos de licenciatura não 

podem ficar ausentes dessa demanda.  

No artigo 2º do PNE que traça as diretrizes do Plano, o inciso IX cita a 

valorização dos (as) profissionais da educação como uma a ser cumprida. O documento das 

Notas técnicas que explica as metas do PNE apresenta um conjunto delas que dispõe 

desde a formação até a melhoria da remuneração desses profissionais como formas de 

valorização dos professores. È inegável que há um avanço no tocante ao reconhecimento 

social do professor, no entanto, é imprescindível que essas questões não se tornem “letra 

morta” (BRASIL, 2014). 



 

 

                  

Entendemos que para concretizar políticas que valorizem o profissional da 

educação, não basta formar, é preciso garantir que esses formados desejem permanecer na 

profissão docente. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas questões levantadas no texto, entendemos que a preocupação 

com a qualidade da formação dos professores é um fato coevo no cenário educacional 

brasileiro. Isto porque, a democratização do acesso ao ensino é um fenômeno 

contemporâneo e muitas das discussões ainda estão pautadas na superação da dicotomia 

entre quantidade (expansão do número de vagas no ensino público) e a qualidade do 

atendimento desse novo alunado.  

A discussão acerca da formação de professores está fortemente vinculada à 

qualidade do ensino, tendo em vista, que há a necessidade de uma formação sólida e bem 

embasada para que esses profissionais possam atender esses alunos que tiveram garantido 

o seu direito a educação e que são oriundos dos mais variados meios, culturas e costumes. 

Nesse sentido, a boa formação torna-se primordial para que o professor busque garantir o 

atendimento qualitativo desses alunos heterogêneos que compõe a escola pública atual.  

No intento de atender essa nova demanda a educação pública brasileira 

enfrenta inúmeras dificuldades tais como: a falta de infraestrutura, a falta de financiamento e 

principalmente a falta de profissionais qualificados. Esses fatores propõem um enorme 

desafio que seria o de acolher qualitativamente seus alunos, oferecendo-lhes subsídios para 

superação das desigualdades que a atual sociedade nos apresenta.  

É fato, que para atender essa demanda é necessário o investimento em políticas 

de formação e financiamento da educação. Nossas observações acerca do que tem sido 

proposto, são de que, há um esforço nessa busca, tendo em vista, o que se propõe nas 

metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2014), mas muito 

ainda deve ser feito, principalmente no que se refere à formação dos professores, pois 

pesquisas recentes como as de Gatti (2010) revelam os inúmeros problemas que a 

formação de professores tem vivenciado no contexto atual.  
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