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RESUMO

A formação de professores sempre esteve em questão ao longo da história da Educação no Brasil. Desde quando o
Estado português assumiu o controle das escolas, secularizando o ensino, destituindo os mestres-escolas, e
substituindo-os pela “professora”, a questão da formação desse profissional entrou em pauta e se tornou uma
constante problemática. Este artigo tem como objetivo, refletir sobre a história dessa formação de professores, seus
percalços e avanços, com base no referencial bibliográfico estudado na disciplina de Educação Brasileira. É uma
síntese comentada, de fatos ocorridos entre o período de meados do século XVIII até final século XIX, buscando
retratar como se deu esse processo, identificando rupturas e continuidades, falando sobre alguns pontos que
perpassam pela questão da formação do professor, como escola, currículo e método.

Palavras-chave: Continuidades. Formação de Professores. Rupturas.

SUMMARY

The training of teachers has always been in question throughout the history of Education in Brazil. From the time the
Portuguese state took control of schools, secularizing education, dismissing schoolteachers, and replacing them with
the "teacher", the question of the formation of this professional came into the agenda and became a constant problem.
This article aims to reflect on the history of this teacher training, its mishaps and advances, based on the
bibliographical references studied in the Brazilian Education discipline. It is a commented synthesis of facts that
occurred between the period from the mid-eighteenth century to the end of the nineteenth century, seeking to portray
how this process occurred, identifying ruptures and continuities, talking about some points that permeate the question
of teacher education, such as school, Curriculum and method.
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A história da formação de professores no Brasil, em meados do século XVIII esteve ligada à história do surgimento da
escola pública. Desde quando, o Marquês de Pombal inspirado pelo movimento iluminista português e vivenciando as
“sangrias”, nome utilizado por D. Luís da Cunha (1622-1749) para representar as razões que provocaram o
desprestígio de Portugal, ao se comparar com outros países da Europa, concluiu que o Estado devia tomar para si as
questões do ensino e pensar o papel do professor e sua formação, não pelas vias pedagógicas, mas sim políticas, por
se dar conta que a escola poderia ser uma ótima ferramenta de “controle social”.

Diante uma colônia em construção, e ao mesmo tempo em exploração, terras recém-habitadas pela civilização
portuguesa, sofrendo um processo de mistura de raças e culturas que precisavam ser disciplinadas e submissas ao
estado, a escola aparece como a salvadora, a mão pesada do governo disfarçada em serviço para instruir. Seu
objetivo era mesmo controlar, disciplinar, formar, e porque não dizer, formatar o cidadão que o Estado precisava
“construir” para atender seus interesses. Para isto, teriam que ter a frente desse processo de instrução, aqueles a
quem se poderia confiar essa tarefa de subordinação dos explorados e manutenção da ordem, para o fortalecimento
do Estado português.

Há pouco mais de 250 anos, pensada para resolver esse problema, surge à escola pública, deste modo, Saviani
explicita que (2011, p.113) “o modelo de escola pública que Pombal gestou tinha – vale dizer – características
próprias: tratava-se de um artefato estruturador da força e da potência do Estado. (...). O Estado tomava para si a
tarefa de selecionar, nomear e fiscalizar professores”.

Percebe-se nesse trecho do texto que, ao criar o modelo de escola pública, uma das primeiras decisões foi: o Estado
controlaria o que seria ensinado e quem ensinaria. Com isso, os jesuítas foram expulsos das terras dominadas por
Portugal e perderam espaço para o mestre-escola - primeiro perfil de professor - um cidadão autorizado pelo Estado a
dar aulas particulares em sua residência a quem podia pagar pelo serviço da instrução, que viria a ser substituído pela
figura da professora, ao ter seus alunos aglomerados na escola pública, ou seja, foi necessário criar um espaço onde
esses professores pudessem trabalhar sob o olhar fiscalizador do Estado.

A partir daí então, provavelmente, vieram as primeiras inquietações: para quem seria esse espaço (escola) Quem
devia ser esse professor Quem deveria formar esse professor E para ensinar o quê Essas inquietações
movimentaram a história da formação dos professores provocando mudanças nessa profissão, desde aspectos
peculiares como a questão da mudança do gênero predominante, quando ocorre a feminização, tão bem discutida nos
textos pela influência que teve nesse processo histórico de formação, como a questão econômica, política e social da
carreira.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA QUESTÃO, DESDE SEMPRE, EM QUESTÃO

Segundo Heloísa Villela (2000), no início do século XIX, com o Ato Adicional de 1834, as províncias passaram a ter
responsabilidade sobre a formação do professor, buscando “homogeneizar, hierarquizar e unificar” o processo de
ensino, que até então era realizado pelo mestre-escola. Contudo, esse processo iniciou caminhando por duas
vertentes que deveriam estar unidas enquanto propósito da formação, porém, aparecem desconectadas: por um lado,
professores buscando construir sua identidade profissional, por outro, o Estado, que visava apenas o controle da
instituição.

Partindo desta ruptura, ao invés de ter como prioridade, a formação dos profissionais dessa categoria que estava em
“funcionarização”, para exercerem sua função pedagógica educacional, as Escolas Normais surgem para formar o
professor que seria fiscalizado pelo Estado, e deveria portanto, apenas “instruir” para a ordem, respeito à hierarquia e
contenção das rebelias.

Por isso era necessário colocar ordem no mundo da desordem – civilizar – para melhor
conhecer e controlar o povo. É nesse contexto que reconhecem a necessidade de formar o
professor como um agente capaz de reproduzir o tipo de conhecimento que desejavam
difundir – um conhecimento que não se destinasse a subverter as condições materiais
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dessa sociedade, mas que, ao contrário, a conservasse tal como se apresentava.
(VILLELA, 2000, p.106)

Não era uma preocupação do Estado a formação intelectual do professor, bastava ler, escrever e ter boa morigeração,
ou seja, a questão moral sobrepunhava a formação para o ensinar, inclusive, até o método lancasteriano, exigido aos
professores usar em sala de aula era bem criticado por não apresentar resultados, o que evidencia que a
aprendizagem também não era o objetivo da escola. Afinal, o próprio método era uma ferramenta a mais para exercer
esse controle, pois consistia em oralizar e repetir o conteúdo para um agrupamento de alunos organizado por nível de
conhecimento, para estimular a memorização com a intenção de conter a inquietação, sem perspectiva de
desenvolver a criatividade ou visão crítica sobre qualquer coisa que fosse, mas sim pela necessidade de disciplinar a
mente e o físico, propagando as crenças morais. (NEVES, 2003, 293f. Tese)

Não precisava de muita didática ou conhecimento pedagógico e científico para se formar professor nessa época,
podemos até dizer que, não se formava professor, na verdade, se tornava professor, como se percebe, segundo
Villela:

Como o curso da Escola Normal não era seriado, à medida que o diretor ia dando os
alunos como prontos, estes submetiam-se a exame perante o presidente da província e
uma banca de três examinadores convidados. Só então estariam aptos para concorrerem a
uma cadeira no magistério público.” (VILLELA, 2000, p.110)

Embora o trecho não deixe claro o que a banca examinadora avaliava, pode-se concluir que quem estivesse ali na
frente seria julgado pela sua conduta moral, porque esse requisito já era imprescindível inclusive na matrícula.

Talvez, como cita Saviani (2011), por ter sido uma política pública que “veio do alto” e não do clamor e dos interesses
do povo, a escola pública não tenha se atentado na época, da necessidade de formação dos seus professores, porque
até mesmo o currículo desta, era pensado para ser uma das ferramentas para se alcançar os objetivos do Estado.
Afinal, o conteúdo que era permitido ao professor ensinar, não partia de uma construção coletiva nem de uma reflexão
pedagógica, e sim da imposição daqueles que determinavam como seria a escola, onde esta seria construída, o que
se ensinaria em cada fase e o método que seria utilizado, o que é possível constatar nas sugestões das “Cartas sobre
a Educação da Mocidade” de Ribeiro Sanches, citado por Saviani (2011),

As escolas - para Ribeiro Sanches – precisavam ser distribuídas estrategicamente.
Existiriam apenas naqueles lugares onde fosse necessária a educação da juventude. (...).
Por meio do livro escolar, seriam instruídas quanto ao comportamento e ações com os
mais velhos, com os colegas, com a vida social. (SAVIANI, 2011, p. 119 e 120).

Nessas cartas, Sanches sugere que o método passe pelas etapas da observação, lição, ensino dos mestres,
conversação e meditação. Quando nesse período, aparece alguma figura que poderia representar o responsável pela
formação do professor, esta vem também, assim como a estrutura escolar, o método e o currículo, para inspecionar,
advertir e corrigir, é o caso do inspetor - funcionário nomeado por indicação, mas com potencial para assumir um
emprego público, visto o prestígio que deveria ter pelo seu desempenho, perante o presidente da província. Sua
atribuição era vigiar o professor, e na reforma do presidente da província do Rio de Janeiro, Couto Ferraz (1849),
chega a ter a atribuição de formar o professor: “pela obediência às normas estabelecidas”.

Entre as décadas de 50 e 80 do século XIX, o processo de formação do professor sofre muitas oscilações, começando
por uma queda entre os anos 50 e 60, quando esse era considerado muito moroso e instável devido as várias
reformas no currículo e ao surgimento de outras alternativas de controle da sociedade. Depois, entre as décadas de
70 e 80, quando o Brasil passa pelo processo de urbanização, devido à chegada da modernização, vem à tona
discussões sobre o voto alfabetizado, e a formação volta a ser alvo de investimento, mais uma vez, pelo viés da
política, pela necessidade de moldar o cidadão que se deseja ter naquela época, o cidadão esperado pelo Estado
português.
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Contudo, a vantagem era que a partir desse momento, o referencial começava a mudar, ou seja, o modelo no qual o
Brasil se inspirava não era só mais o europeu, volta-se o olhar para os EUA e chegam às Escolas Normais brasileiras
algumas inovações, como o método intuitivo, as lições de coisas e diversidade de materiais, causando uma “euforia”,
assim caracterizado por Villela (2000), que não podia deixar de ter a sua frente, um pedagogo. É preciso salientar que
nessa trajetória de leituras, até antes aqui, vemos uma educação feita somente por médicos e advogados, que eram
os educadores da época. Caetano de Campos, embora médico tinha o diferencial de também ser pedagogo, ter
experiência docente e, portanto, uma nova concepção sobre o que seria verdadeiramente uma formação de
professores.

Para Caetano de Campos era necessário pensar grande e projetar no espaço do futuro
aquela que seria uma verdadeira escola normal. (...); a prática pedagógica seria a sua
pedra angular e para tal criou as escolas-modelo, dirigidas por duas experientes
pedagogas, Miss Browne e dona Maria Guilhermina, ambas com formação nos Estados
Unidos. Elas colocariam os alunos-mestres em contato com o que havia de mais atualizado
no exercício da prática cotidiana. (VILLELA, 2000, p.118)

As ideias de Campos marcaram um período de mudanças no século XIX, como a consolidação da Escola Normal que
traz uma reflexão sobre a formação de professores, a ruptura com o método tradicional lancasteriano e com uma
experiência prática duvidosa (do professor adjunto), traçando novos caminhos. A partir deste ponto, o sistema
educacional brasileiro vai saindo da sombra europeia e se despertando sob a luz do “novo mundo”, para a importância
do ensino e da aprendizagem, então as mudanças chegam também no currículo, no método e no tornar/formar
professor, mudanças estas, que deram origem às continuidades que fizeram diferença na história da formação do
professor porque não ficaram restritas apenas ao estatuto da profissão docente.

O despertar para os saberes, as normas e os valores passam a direcionar a ação do professor que, apesar da
subordinação ao Estado, necessária ao seu reconhecimento como funcionário, começa a participar de movimentos em
busca da conquista por uma identidade profissional, trazendo uma continuidade importante para a história de sua
formação, quanto à questão da luta pela autonomia da categoria.

Na primeira década do século XX, Oscar Thompson, Diretor-Geral da Instrução Pública de São Paulo, ao participar da
Exposição Internacional (evento realizado para as nações exporem seu modo de “fazer civilização”) em St. Louis, “(...)
volta absolutamente convencido das enormes vantagens de organizar a formação do magistério nos moldes
“americanos” e de aplicar o método analítico adotado naquele país.” (WARDE, 2000, p. 42).

Esse excerto se configura um marco consequente dessas mudanças. Quando o Brasil se distancia do referencial
europeu e começa a olhar para os Estados Unidos, que viria a ser modelo de civilização e modernidade na América,
bem dividida entre Norte, Central e Sul, deixando claro que os latinos não faziam parte desse referencial, afinal seu
povo não fora formado por filósofos, nem tivera seus princípios e virtudes desenvolvidos pela educação, o que tinha
sua importância equivalente à necessidade de carne e pão, para os americanos do norte. Era essa grande diferença
que impedia o Brasil de ser um bom reflexo no espelho para o qual ele olhava, refletindo assim, uma imagem
distorcida, como descreve Warde (2000).

Enquanto, nas Exposições Internacionais, os Estados Unidos apresentavam seus dados estatísticos educacionais, o
Brasil fazia exposição dos seus produtos naturais e folclóricos, já que tinha na educação do seu povo, uma orientação
para explorar, uma instrução para obedecer! Por isso, Thompson foi usado aqui como marco, porque ao participar de
uma dessas exposições, ele traz um novo modelo de formação de professores e o método analítico (método de
intervenção, qual ele relaciona com as leis da natureza: seleção, classificação, diferenciação e ordenação),
implementando nas escolas de São Paulo, que futuramente viriam a ser referencial para escolas em outras regiões.
Fortalecido pela análise de Gramsci, de que o americanismo estava formando um “homem novo“, o pragmatismo
difundiu-se como filosofia da prática e da ação, e no Brasil, o americanismo chegou como chega o progresso,
mudando a cultura, o modo de vida e a estrutura dos seus espaços.

Outro autor que também tinha no modelo norte americano um referencial, e contribuiu muito para as mudanças no
sistema educacional brasileiro e para uma nova concepção de formação de professores, foi Tavares de Bastos
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(1861-1873), defensor do ensino livre.

(...) além de defender o ensino livre nas escolas públicas, fazia-o semelhante em relação à
liberdade que deveria usufruir os estabelecimentos particulares. Adepto da formação
baseada na valorização das ciências, considerava imprescindível que o professor fosse
preparado adequadamente para o exercício da profissão. (SOUZA, 2012, p.161)

Tavares sugeriu também reformas no currículo de forma a enxugar os excessos que sobrecarregavam os jovens,
defendendo o ensino profissionalizante, a educação dos negros, colocando a instrução a serviço da emancipação, que
no caso da libertação dos escravos deveriam caminhar juntas gradualmente, e a liberdade religiosa, pois entendia que
as instituições religiosas católicas oprimiam o progresso e o conhecimento.

A respeito mais especificamente do assunto a que se destina refletir esse artigo, a história dos caminhos da formação
do professor, Tavares de Bastos foi um crítico revolucionário, com um discurso de “encher os olhos” de qualquer leitor,
trazendo nessa perspectiva histórica, tão cansada até essa época, um êxtase na leitura, é como se pudéssemos, ao
ler suas propostas e ideias, ouvir o som do estalar dos dedos de quem, até que enfim, se ilumina, “abre a janela ao
sol” naquele momento em que até já se falava em desvalorização do magistério devido a feminização da profissão e a
abertura do acesso à escola para classes menos favorecidas.

O parlamentar, assim também retratado no texto pela autora Josefa Eliana Souza (2012), enxergava o despreparo dos
nossos professores, muitas vezes aprovados por seus contatos políticos, constatando que o concurso era apenas uma
formalidade, pois muito dos professores preparados não alcançavam a vaga, em detrimento daqueles que tinham
seus “padrinhos políticos”, e além mais, trouxe ao debate, a remuneração como valorização do serviço do magistério,
colocando a formação como condição elementar para um país que desejava alcançar o progresso.

Tavares tomava como base para defender esse modelo de formação, algumas ideias de Horace Mann, que trazia em
seu discurso, um novo perfil de professor, capaz de ensinar didaticamente, conhecedor dos métodos e dos
procedimentos, com habilidade para disciplinar e colaborar com a aprendizagem do aluno ajudando-o a superar suas
dificuldades, distribuindo devidamente os conteúdos e deforma lógica, para melhor compreensão por parte dos alunos,
evitando o castigo físico, tendo consciência que seria ele, o professor, um exemplo de cidadão, um modelo no qual os
alunos deveriam se espelhar no comportamento. Relevando os primeiros aspectos, sobre a capacidade de ensinar e
conhecer os métodos, sendo então uma exigência àquele que viria ser professor, muda a direção da formação desse
profissional.

Não cabe mais a indicação política daqueles que apenas teriam uma boa morigeração, seria necessário para tanto,
dar a formação sobre os conteúdos de ensino e os métodos. E nesse pico de mudança, com a sensação da chegada
das boas novas, precisamos trazer as contribuições de Anísio Teixeira,

Não se tratava apenas de ensinar a ler e escrever, como pretendiam várias campanhas de
alfabetização no país fadadas ao fracasso por sucessivas décadas. Entendia ele que era
urgente preparar toda a população para formas de trabalho em que o uso das artes
escolares fosse indispensável, bem como para uma forma de governo que exigisse
participação consciente, senso crítico, aptidão para julgar e escolher. (...). (NUNES, 2012,
p. 35)

Com essa crítica sobre o que via, Teixeira coloca em cheque o papel do Estado na estrutura do ensino, o currículo e o
perfil do educador. Se entendermos que o currículo é constituído dos saberes que o Estado deseja projetar na
sociedade para moldar o cidadão que ele quer governar, então o propósito do controle e da submissão já não estava
funcionando, um país que se abria para a industrialização não comportava mais uma ideologia tão reducionista de
educação, de fazer escola. O objetivo da escola precisa ser ampliado, e teria que ser através dela que dever-se-ia
construir o novo cidadão com formação técnica, crítica, consciência social e desejoso da aprendizagem constante.

Para tanto, não cabia mais ser o professor, um mero reprodutor dos ideais estatais, Anísio traz a possibilidade
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contagiante de se formar um professor apto a usar as tecnologias disponíveis nessa nova sociedade científica a favor
do ensino, dinamizando o seu método com o uso dos artefatos tecnológicos, de modo a “transpirar” a paixão pelo seu
ofício no fazer deste, nos resultados alcançados, mostrando-se um profissional conhecedor daquilo que faz, por
apropriar-se verdadeiramente dos conteúdos, das ciências, das metodologias, das inovações, e não mais das
repetições.

Seus objetivos se contêm dentro do processo e são eles que o fazem educativo. Não
podem, portanto, ser elaborados senão pelas próprias pessoas que participam do
processo. O educador, o mestre é uma delas. Sua participação na elaboração desses
objetivos não é um privilégio, mas a consequência de ser, naquele processo educativo, o
participante mais experimentado e, esperemos, mais sábio. (NUNES, 2010, p. 97)

Essa participação foi negada ao professor desde o início do processo, lá em meados do século XVIII, sendo este
sempre imposto a, obrigado a. Nas citações dos textos referidos, podemos ver constantemente, quando se trata de
recortes de leis, reformas, publicações sobre currículo, método ou regulamento do ensino, a palavra obrigado não
aparece exatamente no sentido brando de “dever”, e sim na intenção clara da imposição das determinações do Estado
àqueles que eram os educadores da época, que por muito tempo, não tiveram em seu ofício a satisfação de refletir
sobre a Educação no país e de colaborar com a construção do sistema educacional, não gozou de uma formação
digna para a qualidade dos resultados do seu trabalho, mas, ainda assim, serviu dessa condição de subordinado para
buscar sua autonomia, sua identidade profissional trilhou o caminho da liberdade do fazer-se professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após essa análise resumida dos caminhos percorridos pela história da formação de professores no Brasil, não dá para
negar que é visível tanto as rupturas, quanto as continuidades durante o processo. Manter-se ligada, enquanto
categoria subordinada ao aparelho que lhe daria reconhecimento funcional, foi, e ainda é um desafio para a classe dos
professores, porém, agora rompeu-se as correntes do controle e da fiscalização, para dar continuidade a uma relação,
que embora conflituosa, tem evoluído ao longo do tempo.

O Estado e a categoria enfim começam a dialogar; por uma das partes (o Estado), o reconhecimento da necessidade
já antes alertada por Anísio Teixeira, da participação do professor na organização da estrutura do ensino, na
construção do currículo e nos debates sobre o método, além da promoção da formação desse professor para essa
participação. E do outro lado contrário (o professor), ao se firmar como categoria e se fazer ouvir, compreende que
precisa servir ao Estado sim, no sentido de formar um cidadão crítico e participativo do processo social e político que
define os rumos do progresso do seu país, e que a escola precisa ensinar a ler, escrever e as habilidades das demais
ciências em sua primeira obrigação, em segundo formar para o mercado de trabalho, visto que esta é a ânsia desse
país em desenvolvimento.

É claro que muitas outras atribuições foram dadas a escola nos tempos atuais, o formar o ser humano em um cidadão
capaz de respeitar a diversidade sociocultural dessa miscigenação procurando ofertar igualdade de oportunidade a
todos é uma delas, o que exige do professor muito mais que uma simples formação inicial de curso superior. Faz-se
agora essencial o processo de formação continuada, promovido pela escola sob a responsabilidade do Estado, para
que o professor em sala de aula atenda às competências que lhe estão sendo exigidas no mundo moderno
tecnológico e multicultural. E quando se lê, sob responsabilidade do Estado, entende-se aí que, o Estado deve
fornecer a base, cursos, recursos e instrumentos necessários, além de prever o tempo na carga horária, remunerado
ao professor e garantir o espaço para as discussões e a formação.

Quanto ao “promover” a formação propriamente dita, segundo uma análise pessoal, deve ser realizada pelo
coordenador pedagógico. Essa análise está pautada no artigo 64º da LDB, no artigo 2º da Resolução CNE/CBE 03/97,
que fixa as diretrizes para os Novos Planos de Carreira e de Remuneração para o Magistério de Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e nos regulamentos escolares quando tratam das funções de cada profissional da escola.
Porque o planejar, o conceber, precisa ficar a cargo do grupo de professores, com autonomia para tal, exercitando sua
competência de pesquisador, orientado por um coordenador que venha a organizar o processo, gerir o debate,
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compartilhar as experiências e acompanhar os resultados.

Percebe-se que, ainda que com alguns resquícios do passado, agora talvez disfarçados em políticas públicas, índices,
metas e avaliações externas (e até que necessários), a ruptura com a relação de controle, para dar continuidade ao
diálogo formador da autonomia da categoria e da consolidação de sua identidade profissional.
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