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RESUMO 
 
Neste trabalho foram discutidos os métodos de ensino utilizados na formação de educadores, 
especialmente no ensino da escola normal, traçando um paralelo com a Educação Permanente 
em Saúde, enquanto um método “contemporâneo”, utilizado na qualificação de trabalhadores 
do Sistema Único de Saúde. Entendendo que a demanda desses processos formativos estão 
relacionadas às opções políticas, ideológicas, filosóficas e sociais inseridas em um 
determinado contexto, busca-se analisar se os métodos utilizados na formação de educadores 
são eficazes para a necessidade do ensino e do próprio educador. O estudo primou por 
procedimentos metodológicos de natureza bibliográfica, contemplando um aporte teórico a 
partir de Oliveira (2003), Vilela (1994), Siqueira (2006) e Ceccim (2005). 
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ABSTRACT 
 
This text if considers to make a quarrel on the methods of education used in the formation of 
educators, especially in education in the normal school, tracing a parallel with the Permanent 
Education in Health, while a method “contemporary”, used in the qualification of workers of 
the Only System of Health. Understanding that the demand of these formative processes is not 
neutral, and that politics are related to the options, ideological, philosophical and social 
inserted in one determined context, one search to analyze if the methods used in the formation 
of educators are efficient for the necessity of education and the proper educator. The study it 
primou for methodological procedures of bibliographical nature, contemplating one arrives in 
port theoretical reflecting to the light of the estimated ones of Oliveira (2003), Villela (1994), 
Siqueira (2006), Freitas (2003) e Ceccim (2005). 
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INTRODUÇÃO 

 

Os desafios são grandes quando se fala de formação de educadores. Esse tipo de 

demanda tem se tornado cada vez mais freqüente. Políticas públicas educacionais vêm 

buscando dar suporte à elaboração de estratégias que assegurem impacto real na formação, 

contribuindo para o fortalecimento da autonomia desses educadores.  

São estratégias que convergem para a eficiência política de regimes democráticos, 

levando à construção e à expressão de personalidades autônomas, criativas, compreendendo e 

respeitando a singularidade de cada cidadão. É importante considerar o contexto em que o 

sujeito está inserido, acreditando acima de tudo na condição humana onde o indivíduo, na sua 

interação com o outro e com o ambiente em que vive, se constrói dia a dia e se renova 

progressivamente.  

Considerando estes aspectos, pode-se compreender a educação como política de luta, 

por seu caráter dialético, que é revestido de contradições. Nesse sentido, podemos pensar na 

formação de educadores pautada na politecnia, considerando o homem em sua plenitude – o 

ser humano social, ético-político. Trata-se, portanto, de um sujeito que seja capaz de 

desenvolver habilidades manuais e científico-intelectuais, independentemente do grau de 

escolaridade, para manifestá-las no seio da sociedade e influenciar nas transformações 

necessárias. A formação politécnica não significa a capacidade de desenvolver múltiplas 

técnicas especializadas. Ela deve supor um processo de trabalho real, motivado pela 

articulação entre o trabalho manual e o intelectual.  

Diante desse contexto e considerando minha experiência profissional, atuando em 

programas de formação de educadores em saúde, tenho buscado respostas para as seguintes 

inquietações: Será que o método utilizado nas escolas normais era atrativo para os alunos? 

Esse método instigava a curiosidade e o desenvolvimento do intelecto do indivíduo? Que 

profissionais se quer formar? Os métodos utilizados nos cursos realizados para os 

trabalhadores que atuam no setor da saúde dão conta de atender as demandas de qualificação? 

 

FORMAÇÃO DE EDUCADORES 

 

Por muitos anos, a Educação da população brasileira foi desenvolvida por sujeitos que 

atuavam como professores ou “tutores”. Estes se responsabilizavam pela instrução dos alunos 

por vários anos. É possível visualizar este aspecto na história cultural na obra “A Condessa de 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 3 

Barral: a paixão do imperador”, de Mary Del Priore (2008), onde Luísa, a “amante” do 

imperador D. Pedro II, era tutora e assumia toda a responsabilidade pela educação de suas 

filhas.  

As tutoras exerciam influência, não só na educação das crianças, mas também em suas 

vidas pessoais, pois também faziam o papel de orientadora, muitas vezes, solicitado pelos 

próprios pais. A maioria desses tutores/professores ensinavam em sua própria casa, onde 

reuniam crianças que os pais pagavam para receberem a oferta da instrução com outras 

crianças que não tinham condições financeiras. Tal formação tinha como objetivo, 

transformar o indivíduo em um homem polido, “civilizado”, como era comum nas escolas 

européias da época. 

Estava claro que seria preciso investir na formação dos professores/tutores, a fim de 

que organizassem um método de ensino – inovador; estimulante para o aprendizado do aluno; 

dialógico com suas práticas. “Daí resulta que o mestre precisa estar seriamente preparado” 

(OLIVEIRA, 2003, p.136). Então, seria preciso “dar uma formação prévia que permitisse ao 

futuro professor reproduzir o modelo aprendido, distinguindo-se, portanto, do antigo mestre-

artesão?” (VILLELA, 1994, p. 129) 

A criação da Lei Nº 508, de 16 de junho de 1858, determinou um Regulamento para a 

Instrução Pública, a qual enfatizava a profissão docente, na disciplina das escolas do ensino 

primário e adoção do método simultâneo e normas para o ensino particular e secundário. 

“Com essa Lei e o Regulamento de 1858, o governo provincial quis pôr ordem na Instrução 

ao sancionar uma nova lei para regularizar a situação do professor e tentar resolver o 

problema da qualificação docente” (SIQUEIRA, 2006, p. 55).  

A partir desse momento, o ingresso no magistério só seria possível mediante concurso 

público realizado perante o Conselho das Províncias. Os professores precisavam habilitar-se 

para ensinar. “Com base nas provas dos candidatos ao magistério público pode-se perceber a 

exigência de habilitação do professor e ainda a ideologia que o Império forjava através do 

professor” (SIQUEIRA, 2006, p. 124). 

Nos exames para seleção de professores, as questões pedagógicas teóricas e práticas 

dos métodos de ensino ficavam em segundo plano. A ênfase que se dava estava relacionada à 

moral na formação do professor, com o objetivo de que ele assumisse uma postura submissa à 

ideologia do Império. “O concurso para o magistério público de primeiras letras era realizado 

depois que o(a) candidato(a) apresentasse atestados de boa conduta moral e civil.” 

(SIQUEIRA, 2006, p. 136). 
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MÉTODOS DE ENSINO 

 

A Formação de Educadores foi se conformando, utilizando-se de diversos métodos de 

ensino, dados a partir de cada momento histórico, sob vários prismas. No século XIX, a 

preocupação com o ensino primário estava relacionada basicamente à aprendizagem da 

leitura, da escrita e dos cálculos. A alfabetização “era definida como um conhecimento 

mínimo comprovado, por meio da habilidade de o indivíduo saber soletrar palavras e, 

desenhar o próprio nome.” (OLIVEIRA, 2003, p. 19).  

Na Escola Secular, Oliveira (2003, p. 110) destaca a questão da “liberdade religiosa e 

a influência do professor civil para ensinar a religião”. Portanto, a formação de educadores 

explorava o ensino primário e o ensino secundário, mostrando a importância da formação dos 

sujeitos para desenvolver um ofício, especialmente as formações que influenciavam 

diretamente na economia do país.  

O método de ensino utilizado no ensino regular, segundo Oliveira (2003), deveria ser 

concreto, agradável e mais curto, de forma que houvesse um tempo maior para o aluno 

desenvolver a sua inteligência e apurar seu gosto pelos estudos. Precisava-se de um método 

que transmitisse o conhecimento curricular em curto tempo, com poucos recursos e para toda 

a população, conforme estabelecido na Constituição brasileira em 1824, gratuidade do ensino 

para toda a população brasileira.  

Assim, Jean Baptista de La Salle (1651-1719) propôs um método de ensino 

denominado simultâneo, o qual buscava unir religião e instrução com vistas a garantir a 

formação de um homem íntegro. “Esse ensino se caracterizava como simultâneo pelo fato dos 

alunos da mesma aula ou secção receberem ao mesmo tempo a mesma lição e também por 

fazer junção da escrita e da leitura” (SIQUEIRA, 2006, p. 05). Para trabalhar com o método 

Simultâneo ou La Salle, orientava-se organizar a classe com uma média de trinta a cem alunos 

por escola, onde o principal agente era o professor.  

Com a Revolução Industrial, identificou-se a presença de crianças nas ruas, que essas 

representavam perigos para legistas e outras personalidades da época. “Essa infância era 

concebida como classe perigosa e necessitava ser disciplinada. Desse modo, o corpo infantil 

necessitava de um método que garantisse a estabilidade social em um ambiente ainda não 

escolarizado.” (SIQUEIRA, 2006, p. 06).  

Da matriz do método simultâneo surgiu, no início do século XIX, o método Mútuo ou 

Lancasteriano, criado por Joseph Lancaster e André Bell. Esse método trazia a idéia de que 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 5 

somente a instrução seria capaz de civilizar e transformar a sociedade, pois o principal 

agente era o próprio aluno. O método mútuo, através da instrução, seria assim uma das 

alternativas para disciplinar a população. 

 

 

Esse ensino consiste em dividir os alunos por grupos ou classes e colocá-los 
a frente de monitores. O professor não se ocupa de outra coisa a não ser 
instruir e dirigir os monitores, passando assim a se colocar em lugar 
secundário no ensino. Por causa dessa estrutura pode-se instruir de cem a 
trezentos alunos em uma única escola (SIQUEIRA, 2006, p. 05). 

 

 

O professor deveria estar em condições de preparar os jovens para conviverem 

civilizadamente com os seus semelhantes, participarem das decisões ou acatarem-nas não pela 

obediência cega, mas pelo consentimento. A escola do século XIX tinha o objetivo de formar 

o cidadão disciplinado. Daí a necessidade de uma escola para formação desses educadores, a 

fim de que pudesse ofertar um contéudo ampliado e um método eficiente, buscando formar 

um profissional que funcionasse como exemplo vivo de novas relações que se desejava 

estabelecer na sociedade (VILLELA, 1994, p. 13). 

Criou-se, então, a Escola Normal, em 1881, com esse objetivo de instruir os sujeitos 

atuantes no “amadorismo”, buscando um modelo profissionalizado - que não se restringia a 

transmissão de conhecimentos. A formação de professores se deu por meio das Escolas 

Normais, nas províncias, no século XIX, inicialmente restrita para os homens e, mais tarde, 

ampliada para as mulheres. 

 

 

A escola normal criada no século XIX, como espaço de formação de 
professores homens por falta de demanda de alunos do sexo masculino, abre-
se aos poucos às mulheres órfãs e de honestidade reconhecida. Estas 
primeiras professoras perdem este espaço para as moças de classe média. 
Neste sentido, o trabalho no magistério primário é caracterizado como 
inerentes às qualidades femininas e socialmente indicado para as mulheres 
(FREITAS, 2003, p.37). 

 

  

O modelo proposto de formação de educadores privilegiava o domínio de conteúdos e 

de métodos específico, além da aquisição do ethos profissional. A Escola Normal funcionou 

como um espaço modelador para os educadores que exercitariam a função de professor. 
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Constituiu-se como o ensino secundário, com os conteúdos e modelos que eram 

experimentados, negociados, ratificados, organizados em primeira e segunda cadeira.  

Para Vilella (1994, p.129), a formação de professores da Escola Normal se dava a 

partir de três tipos de saberes: “saber se portar” – relaciona-se à questão do caráter e do 

comportamento do professor; “saber o que ensinar” – conteúdos necessários ao exercício da 

profissão; “saber como ensinar” - métodos convenientes para atingir os objetivos. 

No processo de qualificação vale questionar: é possível garantir que esses saberes 

sejam atingidos ao término de uma formação? Apenas uma lista prescritiva, informando o que 

os sujeitos deverão desenvolver na formação, é suficiente? É possível que esses profissionais 

desenvolvam saberes diferentes daqueles apresentados em uma lista pré estabelecida? 

Vale ressaltar que as fragilidades e os fracassos da Escola Normal foram explicadas 

pelas diferentes representações que os vários grupos tinham da formação de professores 

definindo a utilização de métodos, ora em direção ao modelo institucional, ora em direção ao 

modelo artesanal dessa formação (VILLELA, 1994).  

 

A EDUCAÇÃO PERMANENTE – UM MÉTODO DA CONTEMPORANEIDADE  

 

Além da formação prévia de educadores na Escola Normal, também é possível se 

pensar em uma via de mão dupla. Nela, os trabalhadores se qualificam não somente antes de 

serem inseridos no mercado de trabalho, mas também, durante o desenvolvimento da 

atividade profissional, pois esses trabalhadores podem e devem inquietar-se e problematizar o 

processo de trabalho no qual estão inseridos. 

Nesse ínterim, pode-se falar de um método utilizado na contemporaneidade, a 

Educação Permanente. Esse é um dispositivo que vem sendo trabalhado na área da Educação 

em Saúde, na perspectiva de discutir as dificuldades e necessidades de qualificação dos 

trabalhadores que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS). Tal ferramenta vai além de 

educação continuada como capacitações técnicas e pontuais.  

Trata-se de um método que pressupõe uma aprendizagem significativa em espaços 

coletivos, a qual elege o cotidiano do trabalho como objeto central e considera os saberes 

científicos como insumos que permeiam as ações de educação em saúde (BERBEL, 1999, p. 

26). Diante deste método, o que muda na formação de Educadores? Qual a potência da 

educação permanente para concretização dos processos de qualificação na 

contemporaneidade?  
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Na contemporaneidade, a formação de educadores deve se processar na dinâmica das 

relações sociais, por meio de uma educação não-intencional, que ocorre na vida de cada 

sujeito e está relacionada às influências do contexto social e do meio ambiente sobre os 

indivíduos. São as trocas de experiências, idéias e valores que se transformam em maneiras de 

aprendizagem espontâneas e casuais.  

Já a educação intencional requer uma estruturação das ações educativas, com objetivos 

definidos. Trata-se de uma forma planejada, ou seja, há uma intencionalidade por parte do 

educador. O desafio desse método é tornar o objeto em questão, em objeto de conhecimento 

para o aluno. Para que isso ocorra, o educando deve ser desafiado, mobilizado, sensibilizado, 

deve perceber alguma relação entre o conteúdo e sua vida cotidiana, suas necessidades, 

problemas e interesses. É preciso criar um clima favorável à aprendizagem. 

A Educação Permanente se constitui, portanto, como uma educação voltada para o 

cotidiano do trabalho em saúde, que se processa no ritmo das diferenças dos indivíduos e 

coletivos. Essa modalidade de educação considera as necessidades sentidas, as condições e as 

oportunidades dos sujeitos sociais de absorver e refletir sobre os conhecimentos ao longo da 

vida, observando os desafios práticos e requerendo um tempo adequado, visto que não 

acontece apenas em um determinado momento (CECCIM, 2005, p.03).  

É exatamente por isso que a Educação Permanente tem característica marcante de não 

se deter a sala de aula e nem acabar depois de uma prova feita. Seu objetivo premente é se 

estender para outros espaços, extrapolando a escola e a sala de aula, encontrando lugar entre 

as equipes de trabalho, dentro da prática e do compartilhamento de saberes. 

Diferentemente dos moldes como era realizada à Educação de séculos passados, 

utilizando o método simultâneo ou mútuo, cujas atividades dos alunos estavam todas 

cronometradas desde a sua entrada na escola, o método contemporâneo trabalha com a 

problematização, como eixo orientador, na perspectiva de que a melhor forma de conhecer é 

vivenciar o processo, para então guiar a interação com os alunos. O professor deve ter um 

esforço adicional para mudar a sua forma de trabalhar; deve-se compreender que se atua num 

modo de construção e re-construção do saber. Neste sentido, “[...] uma pessoa só conhece 

bem, algo, quando o transforma, transformando-se, ela também, no processo” (BERBEL, 

1999, p.39). 

A metodologia da problematização, usualmente adotada na Educação Permanente, 

pressupõe uma aprendizagem significativa que permite uma aproximação gradativa dos 

saberes e práticas. Trata-se de uma aprendizagem, pela qual o profissional em formação seja 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 8 

capaz de gerar auto-análise e autogestão num processo de mudança institucional, por meio 

do uso de tecnologias que, aos poucos, possam ser incorporadas ao processo de ensino-

aprendizagem desse profissional. 

Nesse processo, o foco está na aprendizagem significativa, trazendo como eixo central 

metodologias ativas, dialógicas e críticas. Nela, busca-se despertar o interesse dos atores 

envolvidos, ampliando os graus de responsabilização com as propostas de mudanças e 

facilitando a aproximação, a apropriação, a compreensão, a significação e o desenvolvimento 

de autonomia dos sujeitos envolvidos. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Entendo que a formação de educadores não se faz apenas com uma lista, previamente 

elaborada, de conteúdos e saberes que o sujeito deverá desenvolver ao término de um curso. 

Dessa forma, a importância do trabalho como princípio educativo no processo de formação de 

educadores é fator essencial.  

Os indivíduos precisam ser vistos não como meros apêndices da sociedade, que 

precisam desenvolver saberes prescritos, mas devem agir como produtores de sentidos, de 

usos e de apropriações, considerando que o trabalho não seja só uma tarefa executada para 

prover o sustento material. É uma ferramenta de produção de subjetividades, no sentido de 

transformar vidas e criar mundos através de formas de olhar e existir.  

A partir dessas reflexões, é possível perceber que o processo formativo, baseado nas 

experiências dos sujeitos, ultrapassa os limites do “saber se portar”, do “saber o que ensinar” 

e do “saber como ensinar”. A formação de educadores deve respeitar os saberes inerentes aos 

educandos, seus saberes socialmente construídos, e ainda, discutir com os alunos a razão de 

ser de alguns desses saberes em relação ao ensino dos conteúdos programáticos pré-

estabelecidos.  

Para a construção de todo e qualquer processo de formação de educadores é 

importante conhecer as necessidades de formação dos indivíduos, os desejos, o contexto em 

que eles estão inseridos. É preciso planejar processos com a participação dos interessados na 

proposta, a fim de que eles se tornem, na prática, responsáveis pelo processo de reflexão e 

desenvolvimento de mudanças. 
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