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Resumo: O presente estudo é o resultado parcial de uma pesquisa bibliográfica de cunho 

analítico, que tem por objetivo localizar e analisar alguns aspectos sociológicos da formação 

de professores no Brasil. Para tal, toma-se por referência os estudos do espanhol Mariano 

Fernández Enguita, que a partir da obra Educar em Tempos Incertos (2004) identifica três 

grandes possibilidades de mudanças socioeducacionais, mais ou menos correspondentes a três 

épocas na história da humanidade, apesar das distintas durações, as quais define como 

mudança suprageracional, mudança intergeracional e mudança intrageracional. A partir dos 

estudos de Enguita e de outros autores pesquisadores da temática investigada, faremos a 

contextualização dessas mudanças socieducacionais com alguns pressupostos orientadores da 

formação de professores no Brasil. Os resultados nos permitem compreender melhor a crise 

do sistema educacional brasileiro e apontar algumas possíveis direções a serem tomadas. 
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1. Palavras introdutórias 

 

É oportuno citarmos no início deste estudo uma conhecida expressão usada na 

obra do uruguaio Eduardo Galeano: “Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron 

las preguntas.” Como sugere a afirmação, historicamente, o homem vive a busca por repostas 

aos problemas que atingem a sociedade.  Quando essa passa por grandes mudanças, seja nos 

aspectos sociais, políticos ou educacionais, é natural a sensação de dúvidas e de incertezas 

quanto à forma de agir, de viver em sociedade, de cultivar valores e de educar as futuras 

gerações. 

De acordo com Rossato (2011) a humanidade passa por um fenômeno de 

transformação social o qual traz consigo uma profunda sensação de insegurança e 

instabilidade. É nesse mesmo sentido que Freire (2011) considera que as sociedades que 

vivem essa passagem, essa transição de uma para outra época, estão a exigir, pela rapidez e 
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flexibilidade que as caracterizam, a formação e o desenvolvimento de um espírito também 

flexível. Dessa forma, o autor aponta para a necessidade da “integração do homem”, para que 

este tenha a capacidade de compreender os mistérios que perfazem essas mudanças e não 

correr o risco de se tornar um simples “joguete” desse processo, permitindo a instauração de 

uma crise social, cultural e ideológica.  

Para Arendt (1992), toda crise nos obriga a retomar as questões que a desencadeia 

exigindo respostas novas ou velhas, mas de qualquer modo julgamentos diretos. Conforme a 

autora, uma crise só se torna um desastre quando respondemos à ela com juízos pré-formados, 

isto é, com preconceitos. Dessa forma, não apenas se estaria aguçando a crise como privando 

os sujeitos por ela envolvidos de uma experiência concreta da realidade e da oportunidade de 

reflexão consciente sobre tal fenômeno. 

É justamente a falta dessa postura reflexiva que tem pautado um dos mais 

insistentes e repetidos debates em torno da instituição escolar diante das recorrentes 

transformações sociais. Ou seja, evidenciar se o seu papel é “reprodutor” ou “transformador”, 

se contribui para conservar a sociedade ou para mudá-la. O espanhol Mariano Fernández 

Enguita, em sua obra intitulada Educar em Tempos Incertos
3
, considera que até certo ponto, 

essa preocupação é trivial, pois, por um lado, nenhuma sociedade poderia subsistir sem 

formar seus membros em certos valores e habilidades. Dessa forma, compreende que toda 

educação é reprodutora. Por outro lado, ao mesmo tempo, nenhuma sociedade atual seria, sem 

a escola, o mesmo que chegou a ser com ela. Portanto, toda educação também é 

transformadora. 

Como consequência dessa dialética, e também de todo período de transição de 

épocas, Enguita (2004) identifica três grandes possibilidades de mudanças 

socioeducacionais, mais ou menos correspondentes a três épocas na história da humanidade, 

apesar das distintas durações.  O autor as define como mudança suprageracional, mudança 

intergeracional e mudança intrageracional.  

Na sequencia, nos deteremos a cada uma dessas mudanças no intuito de tecermos 

uma melhor compreensão do processo de formação dos profissionais da educação na 

atualidade. Tentaremos, a partir dessas análises, compreender esse processo 

contextualizando alguns marcos históricos universais com as peculiaridades nacionais.  Para 

tal, além de autores como Enguita (2004) e Esteve (2004), faremos uso de bibliografias 

assinadas por Nóvoa (1995), Castro (2006), Ribeiro (1995), Pozo (2002), Araújo (2006), 
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Fávero (2009), Arendt (1992), dentre outros renomados pesquisadores da temática 

investigada. 

 

 

2. Mudança suprageracional ou sociedade sem escolas 

 

A formação de professores sempre esteve ligada à função que a escola exerceu 

perante a sociedade. Por muito tempo, a função da escola e, consequentemente do professor 

também, limitou-se a transmissão de conhecimentos culturalmente acumulados de uma 

geração à outra. Até um determinado momento, isso era trivial, visto que nenhuma 

sociedade poderia subsistir sem formar seus membros em certos valores historicamente 

cultivados. Ou seja, ao crescer, cada geração deveria incorporar-se ao mesmo mundo ao qual 

se incorporou e já domina a geração anterior. 

Enguita (2004) considera que esses moldes educacionais caracterizaram a grande 

maioria das sociedades pré-industriais, que reproduziam uma visão de mundo como algo 

estático ou até cíclico, sem nada que pudesse tocar a ideia de progresso. Isso não significa 

que não aconteciam transformações sociais ao longo desse tempo, porém, eram 

imperceptíveis de uma geração à outra. O autor define esse tipo de transformação como 

mudança suprageracional ou sociedade sem escolas. Nessa fase de transformações, a 

sociedade é um contexto estável e invariante.  

Visto que os adultos sabem e podem ensinar tudo aquilo que uma criança necessita, 

deve e pode aprender, não há a necessidade de escolas e nem de professores. O papel da 

instituição educativa e da figura do professor nessa época é desenvolvido pela família e 

pelos adultos da sociedade, ancorados pela sua experiência de vida. O processo de 

aprendizagem, por sua vez, tem como finalidade a incorporação das novas gerações ao 

trabalho. Nesse contexto, a função da educação é claramente entendida como a reprodução 

da estrutura social dessas sociedades. 

No Brasil, esse processo não era diferente. Tanto é que a preocupação com a 

formação de professores só emerge de forma explícita após a independência. Durante toda a 

fase colonial, os brasileiros renderam-se à organização escolar contextualizada pelo modelo 

agrário-comercial, exportador e dependente, em que a primazia para a escolarização era 

restrita à casta dominante. O setor produtivo pouco era beneficiado pela escolarização, tendo 

em vista que a mão-de-obra necessária ao seu funcionamento em nada dependia do 

conhecimento das letras e das artes ali ensinados. 
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Nos anos que seguiram à independência, a profissão docente continuou a ser vista 

como uma atividade secundária. Conforme Nóvoa (1995), nesse período, a função docente 

desenvolve-se de forma subsidiária e não especializada, constituindo uma ocupação 

secundária de religiosos ou leigos das mais diversas origens. Dessa forma, a gênese da 

profissão de professor tinha lugar no seio de algumas congregações religiosas, que se 

transformaram em verdadeiras congregações docentes.  O autor cita como exemplo desse 

processo os jesuítas, que ao longo dos séculos XVII e XVIII foram progressivamente 

configurando um corpo de saberes e de técnicas e um conjunto de normas e de valores 

específicos da profissão docente.  

Podemos dizer que os jesuítas exerceram uma poderosa influência na formação da 

sociedade brasileira. Castro (2006) entende que esses religiosos se constituíram nos 

principais, senão os únicos, mentores intelectuais e espirituais da colônia. Ministravam um 

ensino caracterizado pela dosagem, porém nitidamente abstrato, dogmático, memorístico, 

repetitivo, livresco e verbalista. Os jesuítas exerceram um papel conservador, tornando a 

cultura, como descreve Ribeiro (1995) “sem pensamento e sem substância”.  

Esse conjunto de normas e valores que orientaram a profissão docente durante o 

período colonial e as primeiras décadas pós-independência eram extremamente condizentes 

à doutrina católica e aos princípios conservadores da elite dominante do país. O professor 

detinha-se, portanto, na transmissão de alguns conhecimentos e valores culturalmente 

acumulados de uma geração à outra e que atendiam aos interesses conservadores da 

sociedade brasileira da época. 

 

3.  Mudança intergeracional ou a época dourada da escola 

 

Com ascensão da Revolução Industrial e a passagem da agricultura de subsistência 

à agricultura comercial e do trabalho de subsistência ao trabalho assalariado, começa a 

despontar na Europa um fenômeno denominado por Enguita (2004) de mudança 

intergeracional ou a época dourada da escola.  

 

Quando as velhas gerações já não podem introduzir as mais novas no mundo que as 

espera, as instituições naturais, especificamente a família e a comunidade imediata, 

perdem em grande parte suas funções educativas. Requerem-se, ao contrário, 

instituições novas e agentes próprios, e é justamente isso o que serão, antes de tudo a 

escola e o magistério. (Enguita, 2004, p. 17). 

 

Essa época é caracterizada pela ideia de progresso e desenvolvimento, cuja 

mentalidade expansionista dá aporte para a expansão da escola e do magistério. Com esse 
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crescente prestígio, a docência e a figura do professor eram vistos quase que em temos de 

apostolado e de autoridade intelectual. O professor é colocado num plano superior que a 

comunidade onde vive e, assim, sua formação inicial é o suficiente para o desempenho da 

função, sem a necessidade de rever seus conceitos e suas posições.  

No Brasil esse modelo de formação teve o seu age somente a partir dos movimentos 

da Escola Nova, nos anos 30, culminado com o fim da 2ª Guerra Mundial e a derrota do 

Nazi-facismo.  Nesse período consolida-se a crença na possibilidade do desenvolvimento 

constante e necessário na área cultural, política, econômica e educacional. Começava-se a 

acreditar que estava se iniciando uma nova era de maior liberdade e prosperidade. Nessa 

época, o então governo Vargas vê-se obrigado a tomar medidas que restaurassem o 

constitucionalismo liberal. Providencia a elaboração, em fevereiro de 1945, do Ato 

Adicional que promulga a data das eleições gerais e logo a seguir concede anistia e liberdade 

de organização partidária. Em outubro de 1945, Vargas é deposto e termina oficialmente o 

Estado Novo. 

A partir de então, cresce a esperança na possibilidade de mudanças efetivas nas 

relações sociopolíticas-culturais. Começa a ganhar força a campanha para as eleições 

presidenciais e o processo de elaboração de uma nova Constituição possibilita um amplo 

debate na sociedade e um clima de grandes avanços sociais, como descreve a doutora em 

educação Angela Maria de Souza Martins:  

 
Esse clima invade o Distrito Federal, vitrine do Brasil, intensificando-se os debates 

em torno dos novos rumos político-culturais e principalmente na área educacional. 

De 23 a 28 de junho de1945 realizou-se no Rio de Janeiro (Distrito Federal) o IX 

Congresso Brasileiro de Educação, promovido pela Associação Brasileira de 

Educação (ABE), do qual participaram várias entidades culturais e cerca de duzentos 

educadores brasileiros. Nesse congresso foram discutidas as diretrizes que deveriam 

nortear uma educação democrática fundada na cooperação, na liberdade, no respeito 

à igualdade e à fraternidade humana. A educação democrática deveria assegurar os 

meios que possibilitassem a concretização da expansão e expressão da personalidade 

dos indivíduos e da igualdade de oportunidades sem distinção de raças, classes ou 

crenças, buscando sempre a justiça social e a fraternidade humana, pressupostos 

indispensáveis a uma sociedade democrática. (Martins, 2014, p. 02). 

 

A partir desses movimentos, a profissão docente ganhou alicerce nas diretrizes 

estabelecidas para a promoção de uma educação democrática. Entre as atribuições 

profissionais do decente estava a responsabilidade de despertar a consciência da liberdade, o 

respeito pelas diferenças individuais, o sentimento da responsabilidade e a confiança do 

poder da inteligência para encaminhamento e solução de problemas sociais. Além disso, 

reservava-se ainda a função de desenvolver a fé na vida nacional e no regime democrático, 
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lutando pelas garantias constitucionais para o exercício dos direitos civis e políticos, 

mostrando a importância do princípio majoritário como sendo o mais adequado para 

encaminhar e resolver problemas de interesse público. 

Para o cumprimento desses objetivos, passava-se a exigir a formação de professores 

preparados, técnica e culturalmente, que cultivassem a responsabilidade, os hábitos de 

cooperação e autogoverno capazes de desenvolver uma crítica construtiva. Por isso, os 

institutos de educação deveriam excluir de seus currículos disciplinas que exaltassem 

governos de força, figuras de ditadores e conquistadores. Aconselhava-se o destaque de 

figuras humanitárias e progressistas, defensoras dos direitos humanos e da moral. Podemos 

dizer que nessa época, os princípios democráticos eram tomados como principais 

norteadores de toda e qualquer proposta para a formação do magistério, embora a educação 

ainda continuasse sendo um privilégio das classes sociais mais favorecidas. 

 

4. Mudança intrageracional ou a crise do sistema educacional 

 

Se até então as mudanças sócioeducacionais eram quase estáticas ou pouco 

perceptíveis, com o advento tecnológico da segunda metade do século XX e com a 

popularização do acesso à informação na primeira década do século XXI, a humanidade 

começa a passar por novas e grande s transformações. Segundo Enguita (2004), foi-se o 

tempo em que os fins individuais e coletivos da educação e da profissão docente estavam 

claros e bem definidos. Para o pesquisador, a humanidade passa por uma mudança 

intrageracional, ou seja, grandes transformações são perceptíveis dentro de uma mesma 

geração e exatamente envolvendo os aspectos fundamentais da existência humana, como, 

por exemplo, a economia, a cultura, a família, a política e, é claro, a educação. 

Essas transformações acabam por inferir, inevitavelmente, seus reflexos sobre o 

sistema educacional. Rompe-se a velha sequencia na qual, a um período inicial de educação 

e aprendizagem, seguia-se um período de vida ativa baseado na plena competência do 

trabalhador, do cidadão, do consumidor (Enguita, 2004).  Dessa forma, o grande avanço 

tecnológico vivido pela humanidade, dinâmico e cambiante, passou a exigir dos cidadãos 

novas etapas de aprendizagem, ora alteradas, ora simultâneas ao trabalho não apenas em 

determinado período, mas sim ao longo de toda a vida. Por consequência, o papel do 

professor não mais se restringe a dar a formação inicial e suficiente à vida de um aluno, 

visto da necessidade da formação contínua, mas sim, é sua responsabilidade, segundo 
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Enguita (2004), assegurar a cada aluno a oportunidade de aprender a aprender, 

continuamente. 

Em virtude dessas rápidas transformações sociais, deparamo-nos com a necessidade 

de transformações no nosso sistema educacional. Para Pozo (2002), cada cultura gera suas 

próprias formas de aprendizagem. Portanto, as atividades de aprendizagem devem ser 

entendidas no contexto das demandas sociais que as geram. Dessa forma, além de em 

diferentes culturas e também em diferentes gerações se aprenderem coisas diferentes, as 

formas ou processos de aprendizagem também variam. Assim, entende-se que a formação 

continuada ou permanente torna-se o caminho a ser percorrido para que se possa adequar 

nossas escolas às demandas desse novo tempo. Conforme destaca Fávero (2009), essas 

transformações sociais não foram acompanhadas pelas necessárias mudanças no processo de 

formação profissional dos educadores, provocando uma crise da instituição escolar. 

Na sociedade do conhecimento, denominação que Esteve (2004) atribui à atual fase 

que a humanidade vive, o trabalho do professor deve transcender os limites das áreas 

específicas do conhecimento. As disciplinas tradicionais, em suas estruturas rígidas, 

fragmentadas e não mantendo relação uma com a outra, já não conseguem atender às 

demandas da sociedade contemporânea. Para Araújo (2006), nesses atuais moldes de 

educação, bastam algumas aulas para que os docentes percebam que a formação acadêmica 

recebida é insuficiente para lidar com a complexidade do cotidiano escolar. 

Além disso, o grande avanço tecnológico presenciado na última década tem 

proporcionado o acesso à informação a uma imensa parcela da população que antes se 

restringia a buscar o saber unicamente dentro das salas de aula. Os meios eletrônicos, por 

exemplo, possibilitam o acesso a informações de maneira muito mais rápida e atraente que a 

oferecida pelas escolas. Conforme Enguita (2004), a escola está mal equipada para competir 

nesse terreno. Para o pesquisador, as rotinas mais elementares da escola são particularmente 

tediosas e exigentes em comparação com a divertida e confortável trivialidade da televisão, 

videojogos e computadores. 

Nesse sentido, Enguita (2004) aponta para necessidade dos educadores não 

vociferarem contra estas peculiaridades insistentes da globalização, mas sim buscarem a 

potencialização dos valores morais que são necessários para corrigi-la e orientá-la. Só assim 

seria possível governá-la com a finalidade de distribuir melhor os seus benefícios e seus 

custos e proteger os mais fracos das fragilidades sociais e educacionais a que são expostos.  

Dessa forma, deve-se vislumbrar novos horizontes mediadores da atividade docente e não 
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correr o risco de fazer com que os professores se tornem, como afirma Esteve (2004, p.195), 

“meros vigias da permanência formal dos alunos nas salas de aula”.  

 

5.  Algumas considerações finais 

 

 De acordo com a análise realizada até então, podemos tecer algumas considerações 

finais iniciais que nos permitem melhor compreender a atual crise do sistema educacional. 

Conforme analisado, a sociedade passou por diversas e profundas transformações, porém a 

estrutura escolar parece manter-se sedimentada em alguns princípios que já não correspondem 

ao atual estágio da sociedade brasileira.  

 Passamos de uma época em que a escola caracterizava-se pelo seu caráter elitista, 

atendendo a uma pequena porcentagem da população. Como as vagas oferecidas eram 

insuficientes, os alunos que estudavam eram aqueles que conseguiam se destacar como os 

mais inteligentes, ou seja, eram aqueles que tiravam as melhores notas, que seguiam todas as 

regras da escola, eram aqueles cujas famílias valorizavam a educação escolar, vendo nesta 

oportunidade de estudo uma forma de ascensão social.  

Araújo (2006) considera que a partir dessa organização escolar, tínhamos certa 

homogeneidade em relação às expectativas dos discentes e de suas famílias e aos valores 

associados à escola. Em relação ao comportamento e ao rendimento dos alunos e alunas, o 

autor destaca que estes correspondiam integralmente às exigências da escola, pois aqueles 

discentes que não se adequassem ao esperado eram excluídos do sistema, abrindo vaga para 

outros melhor adaptados. 

 Assim, a escola do passado caracterizava-se pelo ensino propedêutico e de caráter 

elitista, destinado a preparar alguns poucos alunos para o ensino superior. Hoje, com a 

democratização do acesso à educação, temos salas de aula extremamente heterogêneas, com 

alunos de diferentes classes sociais, etnias, culturas, com diferentes expectativas, anseios e 

perspectivas em relação ao futuro.  

Embora a escola de hoje caracteriza-se por essa diversidade, os currículo escolares 

parecem insistir em propostas homogêneas, em manuais didáticos preparados para um 

determinado padrão de aluno e de sociedade. Dessa forma, um dos principais desafios serem 

enfrentados por professores e gestores educacionais é o de incorporar ao cotidiano escolar o 

trabalho com a diversidade e a complexidade das nossas sociedades, tomando-as como 

matéria-prima do processo educativo. 
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Para Araújo (2006), as novas demandas sociais apontam-nos para a necessidade de 

reinventarmos a escola, ou seja, resignificarmos o seu papel e o do professor. A essência da 

função da escola não pode estar orientada apenas na instrução, ou transmissão de conteúdos 

considerados socialmente relevantes.  O caminho a ser percorrido nessa reinvenção da escola 

implica a necessidade de prepararmos educadores capazes de irem além das barreiras das 

salas de aula e proporcionarem a abertura da escola para a cidadania. 

No entanto, a discussão e reflexão sobre temáticas como violência, discriminação, 

meio ambiente, sexualidade, conflitos de gênero, dentre tantos outros temas imprescindíveis à 

convivência democrática, devem fazer parte da formação docente, tanto inicial como 

continuada e, consequentemente, pauta nos currículos escolares. Dessa forma poderemos 

alcançar uma proposta de transversalidade na educação, que atenda aos princípios da 

diversidade das salas de aula e que ensine os conteúdos através de temáticas relacionadas ao 

cotidiano da nossa sociedade. Para alcançar essa proposta educativa é necessário, como 

destaca Yus (2002), um novo modo de organizar o espaço, o tempo, as atividades e as 

relações sociais em sala de aula e na escola, de forma a se possibilitar intercâmbios 

acadêmicos e culturais que possam enriquecer e dar novo significado ao processo educativo. 

Por fim, a reflexão sobre a ação docente, como marca para a transformação de uma 

realidade estática de um sistema que já não mais comporta as demandas da atual sociedade, 

deve estar presente nas coordenações pedagógicas e nos projetos politico pedagógicos das 

escolas e, principalmente, nos programas de formação continuada. O princípio de que o 

papel do professor não pode mais ser o de transmissor de conhecimentos, na grande maioria 

das vezes fragmentados, deve ser o agente motivador para que professores e educadores 

busquem a formação continuada para orientar suas práticas e, também, para não correrem o 

risco de tornarem-se símbolos pitorescos dentro de salas de aula modernas e dinâmicas. 
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