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A educação brasileira tem sido, constantemente, submetida aos mais árduos questionamentos. A

relevância deste aspecto torna-se tão inquestionável, que o eixo no qual se enquadra este artigo

tem sido objeto de estudo constante na preocupação de educadores que atuam neste nível, mas,

também, possuem a oportunidade de associar sua ação ao trabalho desenvolvido com as séries

iniciais do Ensino Fundamental. Valendo-se de uma reflexão, este trabalho visa, objetivamente,

propor uma discussão acerca das agruras que definem o caos observado nos resultados que temos

a oportunidade de observar: o Plano Nacional de Educação (PNE), estabelecendo 21 metas a

serem atingidas, demonstra que conseguimos superar apenas uma! The Brazilian education has

been constantly subjected to the most difficult questions. The relevance of this becomes so

unquestioned, that the axis on which falls this article has been a constant object of study in the

concern of educators who work at this level but also have the opportunity to associate their action

to work with series early elementary school. Taking advantage of a reflection, this work aims to

objectively propose a discussion about the hardships that define the chaos observed in the results

that we have the opportunity to observe: the National Education Plan (NEP), establishing 21 marks

to be achieved, demonstrates we can overcome just on!

1. Ensino Superior e formação de professores: uma eterna discussão ideológica.

A questão proposta para o início deste artigo perpassa, há muito tempo, as reflexões dos mais

renomados educadores. Entretanto, a impressão que nos causa é que estamos diante de uma

busca que resulta em um caminho sem volta. Criamos um círculo vicioso: discutimos,
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apresentamos e questionamos o problema, mas não conseguimos vencê-lo. Então, é o momento

de questionarmos: qual o destino da educação brasileira?

Uma reflexão inicial nos propõe que estejamos atentos ao que estamos esperando dessa educação.

As críticas são sempre inúmeras e muitas vezes determinantes para a forma de atuação que nos

propomos a assumir. Entretanto, é comum verificarmos também que há muito discurso e pouca

ação. Em alguns anos de experiência como docente do Ensino Superior e das séries iniciais do

Ensino Fundamental, simultaneamente, foi possível identificar que os profissionais atuantes no

sistema educacional brasileiro sempre apresentam uma justificativa. Na realidade, há muitas

justificativas, mas uma é a principal: não há investimento na educação de base. Mas o que seria

compreendido por uma educação de base?

Em muitos comentários ouvidos e ações observadas sem a intenção de sistematização para futuras

pesquisas, na condição de docente e pesquisadora, foi possível identificar que tais profissionais

compreendiam como a base a qualidade do ensino oferecido nos anos iniciais do Ensino

Fundamental. No decorrer dos anos, a prática docente descrita anteriormente permitiu verificar

que não é esse o entendimento que devemos possuir sobre a necessidade de um investimento de

uma educação de base. Para obtermos uma educação de qualidade por excelência a base a ser

investida é o futuro professor. Então, iniciam-se os contrapontos que a situação atual nos propõe:

em meio a tantas deficiências expressas no Ensino Superior será que “estamos caminhando no

rumo certo” quando nos encontramos diante de um novo documento que prevê a delimitação

“adequada” dos conteúdos a serem trabalhados no decorrer do Ensino Fundamental de 9 anos bem

como da garantia dos direitos de aprendizagem dos educandos brasileiros?

Depositando esperança na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), encontramos explicações para

grande parte dos educadores acreditarem que, finalmente, encontramos o caminho certo.

Frequentando os Horários de Trabalho Pedagógico Coletivos (HTPC’s), foi possível identificar um

verdadeiro desespero de equipes gestoras diante da urgência de mudanças profundas, necessárias,

mas que não podem simplesmente se tornarem presentes “da noite para o dia”. Nesta perspectiva,

para promover uma educação que assegure uma “boa base”, é necessário estarmos preparando

adequadamente os futuros profissionais que atuarão na Educação Básica. Diante das discussões

mais calorosas possíveis, os educadores que atualmente encontram-se atuantes, deixam-se, em

muitos momentos, levar-se por infindáveis debates. Claro que são necessários momentos de

reflexões, mas, na atual situação, a urgência expressa-se na possibilidade de atuações que sejam

direcionadas aos déficits absurdos que se refletem nas metas que não foram atingidas no PNE. 2.

Como definir a base para a formação dos futuros educadores?

De acordo com Cruz (2007), “os professores ocupam uma posição central em relação às propostas

curriculares”. Tomando como referência tais colocações e associando-as à prática pedagógica que

temos com as crianças, jovens e adultos, temos a responsabilidade de investirmos em nossa
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formação profissional. Infelizmente, as condições de trabalho que possuímos não são as melhores

e tampouco favoráveis às exigências que a atualidade impõe. Entretanto, não podemos,

literalmente, perder tempo. Por tais motivos, os professores brasileiros sentem-se cada vez mais

pressionados a atuarem de forma intensa e com a certeza de atingirem resultados plenamente

satisfatórios ao final do processo de aprendizagem organizado em ciclos. Muitas são as críticas. Em

todos os sentidos. As mais “comuns” se referem a essa organização, que não permite reter a

criança, ou seja, impedem a “antiga” reprovação. Confundida com uma forma antiga de avaliação,

a avaliação tornou-se a grande vilã da educação brasileira. E, atualmente, destina-se também a

ser a grande vilã nos cursos que constituem o Ensino Superior. Vítima de instituições privadas,

professores atuantes no Ensino Superior são, em muitos momentos, submetidos a trabalhar em

novos sistemas que padronizam o processo de ensino e aprendizagem e autorregulam todos os

procedimentos a serem adotados em sala de aula. O resultado não poderia ser outro: um ensino

deficitário, inadequado e, por vezes, deficiente. Diante de tantos equívocos:

De um modo geral, os teóricos das questões do currículo estão atentos à

importância do papel do professor no processo de implementação das

reformas, chamando, sempre que possível, atenção para esse fato.

Entretanto, a atuação do professor ainda se dá em uma perspectiva

secundária. (CRUZ, 2007, p. 193) Em outras palavras, o fragmento

apresentado para propor uma discussão teórica nesse momento nos remete

ao seguinte questionamento: nós, educadores, somos peça fundamental

para quê?

A formação continuada defendida e exigida se encontra distante da efetiva

realização. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n.º

9394/96 não foi capaz de introduzir um novo pensamento para, finalmente,

delimitar um novo perfil à educação brasileira. Contrariamente, deixou de

apostar no caráter flexibilizador para impor o caráter supervisor. Não

devemos compreendê-lo como inadequado ou mesmo ineficaz. É necessário

reconhecermos que mudanças aconteceram sim, sobretudo no tocante à

exigência da atualização de muitos profissionais que, por comodismo, se

tornaram obsoletos diante de uma realidade cada vez mais dinâmica e

moderna. Professores são responsáveis pela formação de consciência

coletiva e atuam diretamente na consolidação de ideologias. Então, como

desconsiderar seu cotidiano como verdadeira referência de uma formação

continuada?

Temos, nesta ocorrência, o primeiro passo para o início da reformulação

necessária que assegurará uma nova base, que não é a BNCC. E, sim, a
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base “humana”, a verdadeira base capaz de orientar e definir os padrões

necessários ao tão desejado ensino de qualidade. Independentemente de

matrizes curriculares, programas de curso e núcleos docentes estruturantes,

a responsabilidade se encontra nas mãos dos profissionais que atuam

diretamente nas salas de aula dos futuros profissionais da educação, ou

seja, cabe aos cursos de graduação oferecerem uma atenção especial à

formação dos futuros profissionais. Portanto:

[...] a prática docente no contexto da sala de aula não pode ser encarada

como um exercício meramente técnico, marcado pelo atendimento às

prescrições curriculares desenvolvidas por outrem. Os aspectos que

perpassam o ofício do professor são múltiplos e complexos, inviabilizando

qualquer tentativa de redução de sua ação.

O ofício do professor implica no manejo de técnicas, mas não só isso.

Trata-se de um misto de habilidades que não podem ser engessadas nesse

quesito. Diversas questões instigam o trabalho cotidiano do professor

exigindo reflexão, análise de situações e tomada de posição. [...] (CRUZ,

2007, p. 197) Essa condição não se refere apenas à sala de aula da

Educação Básica. É necessário observarmos que um trabalho pedagógico

verdadeiramente planejado, articulado com a realidade, já é por si só a

verdadeira formação continuada. Porém, está distante de ser assim

considerado porque não se enquadra nos moldes que regulamentam nossa

profissão nos planos de carreira que, atualmente, constituem tanto a vida

funcional dos professores que atuam na Educação Básica quanto dos

professores que atuam no Ensino Superior. Nosso tempo é tomado por

infindáveis preenchimentos de fichas avaliativas e somos submetidos,

constantemente, a avaliações de desempenho que se caracterizam por boa

conduta e somatória de títulos. Valores invertidos! Essa é a nossa realidade:

acumulamos documentos, empilhamos avaliações e empurramos alunos! 3.

O “despertar” para uma base comum não é novidade! A atual BNCC

surge como uma grande novidade. Trata-se de uma situação muito

semelhante àquela que ocorreu quando foram implementados os Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCN’s). Como toda e qualquer mudança, documentos

surgem como verdadeiras sombras, ocasionando resistência e promovendo

verdadeiros temores. Para confirmarmos o que se propõe nessa breve

discussão, devemos observar as ideias expressas por Scheibe e Aguiar
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(1999, p.226):

Nos debates sobre o curso de pedagogia que vêm ocorrendo desde o final da

década de 1970, uma temática central sempre esteve em foco: a questão da

base comum nacional. Uma questão é pertinente neste momento: como

podemos estabelecer uma base comum tanto para a Educação Básica

quanto para o Ensino Superior em um país com uma vasta extensão

territorial e uma cultura tão rica e diversificada?

Torna-se extremamente difícil respeitar peculiaridades e regionalidades

assegurando uma base comum aliada a estas características e

articulando-as às necessidades mais básicas que configuram a educação:

necessitamos de escolas com infraestrutura adequada, de profissionais

devidamente qualificados, de condições de saúde e moradia, enfim, de

políticas públicas adequadas. Geograficamente, temos uma verdadeira rede

de informações. E nessa rede de informações, precisamos nos libertar das

dificuldades e agruras que denotam nossa impossibilidade de ação.

Buscando vencer as barreiras encontradas nessa contradição, podemos

contrapor tais ideias às reflexões propostas por Libâneo (2001, p.14):

O curso de Pedagogia será destinado à formação de profissionais

interessados em estudos do campo teórico-investigativo da educação e no

exercício técnico-profissional, como pedagogos no sistema de ensino, nas

escolas e em outras instituições educacionais, inclusive as não-escolares. O

autor relacionado nos propõe uma ideia para reflexão: temos uma formação

que nos permite a escolha de caminhos, mas, sobretudo, somos

responsáveis, talvez os únicos responsáveis pela promoção de

oportunidades de novas situações de ensino e aprendizagem que culminem

em verdadeiros processos de transformação. A formação de professores não

é apenas uma responsabilidade: é uma conquista! No decorrer dos anos, ao

longo da história da educação brasileira, o papel do professor sempre foi

determinado a segundo plano. A desvalorização se tornou uma condição

histórica e, nós, incondicionalmente, aceitamos esta trágica condição.

Infelizmente, foi a nossa única conquista. Como decorrência, conquistamos

o desrespeito. Somos desrespeitados pela sociedade: pais e alunos

encontram na figura do educador a imagem de alguém que deve ser

responsabilizado pelos infortúnios de uma sociedade indigna e injusta, e

diante da condição assistencialista assumida indevidamente, a escola não
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consegue realizar sua verdadeira função: ensinar, com qualidade, o

conteúdo mínimo estabelecido. As discussões sempre tomam como foco os

resultados expostos na mídia e um país malsucedido no ranking que,

comparando-o aos demais, nos permite verificar que temos sempre a pior

ou integramos as últimas colocações. Nossas crianças, nossos jovens e

nossos adultos são incapazes de vencer a vergonhosa de uma educação

elitista, pautada em medidas de caráter paliativo. Considerações Finais

Formar profissionais, independentemente da área de atuação pretendida,

não é uma tarefa fácil nem tampouco simples. Diante de uma sociedade

cada vez mais moderna, tecnológica e inovadora, somos educadores que

lutam bravamente com uma realidade na qual nossas escolas não foram

capazes de acompanhar tantas transformações. Ainda possuímos poucos

recursos “atrativos” para motivar nossos alunos. Enquanto nossas escolas,

em grande maioria, são desprovidas da tecnologia básica, nossos alunos nos

trazem informações através de seus celulares e tablets, muitas vezes

ostentando aparelhos muito melhores que os nossos! Possuímos programas

de livros didáticos que nem sempre correspondem às nossas necessidades,

pois não correspondem à realidade de nossas crianças. E em muitos

momentos, mesmo quando realizamos toda a burocracia necessária e

respeitamos os prazos estabelecidos, não recebemos o material que

selecionamos. Se recebemos conforme nossas escolhas, a entrega não

coincide com o início do ano letivo. Como ficamos?

Nossos mais novos educadores lançados ao mercado de trabalho não

possuem “prática”, “jogo de cintura” para adequarem-se a situações como

esta, que são mais comuns do que imaginamos. Então, temos uma situação

comprometida pela ausência de experiência e comprometedora porque não

assegura o bom desempenho que necessitamos dos educandos.

Depositamos nossa esperança e nossas “últimas fichas” nas novas propostas

e nos esquecemos que a legislação educacional, há um tempo considerável,

já prevê e “assegura” em suas linhas e entrelinhas a formação continuada.

Em suma, atuando por 11 anos no Ensino Superior e, simultaneamente, na

Educação Básica, oportunamente compreendi a necessidade destes dois

lados serem sempre associados para que o processo reflexivo que conduz à

formação de educadores que se tornem capazes de oferecer novas

condições de aprendizagem aos nossos educandos. É necessário que as

reflexões sejam iniciadas nos cursos de graduação para que, finalmente,
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encontremos o caminho da consolidação e do aperfeiçoamento da

verdadeira base da educação brasileira.

Referências Bibliográficas CRUZ, G. B. da. A prática docente no

contexto da sala de aula frente às reformas curriculares. In: Educ.

rev. nº 29, p. 191-205, Curitiba, 2007, Editora UFPR. LIBÂNEO, J. C.

Pedagogias e pedagogos: inquietações e buscas. In: Educar, Curitiba,

n.17, 2001, Editora da UFPR. SCHEIBE, L.; AGUIAR, M. A. Formação de

profissionais da educação no Brasil: o curso de pedagogia em

questão. In: Educação & Sociedade, ano XX, nº 68, Dezembro/99.

[1] Professora Doutora nas séries iniciais do Ensino Fundamental no

município de Rio Claro – SP.

Recebido em: 05/07/2016

Aprovado em: 10/07/2016

Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort

Metodo de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN:1982-3657

Doi:

19/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/qual_o_destino_da_educacao_brasileira_como_formar_educadores_capa.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.7-7,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio


