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EDITORIAL

A formação do professor se constitui um tema que tem proporcionado
reflexão e debate, não somente no Brasil como no exterior. Isso porque implica
naquilo que se espera da ação pedagógica, social e política do agente educativo.

Na Suíça, por exemplo, pergunta-se, nas instituições universitárias de
formação de professores, como formar os docentes, pois, de acordo com Gremion
(2003) “apesar das reformas dos estabelecimentos de ensino, da renovação dos
métodos... não é raro ouvir que os professores não são bem preparados, e que
sua formação não é suficiente, pouco teórica e, sobretudo, muito distanciada da
prática”, isto é, distante da realidade na qual os futuros educadores irão exercer
sua função social e pedagógica. Não é diferente a situação da formação e do
papel do professor na sociedade brasileira. Aqui, também, perguntamos sobre a
identidade do trabalhador da educação enquanto magister, sobre a sua forma-
ção e sobre o papel que ele desempenha ou deveria desempenhar na sociedade
(ABREU & LANDINI, 2003). Daí, questões que teimam em surgir a cada instante:
“Quem é esse professor?” “Qual o seu papel?” “O que é que a sociedade espera
dela?” “Formar professores, sim, mas para quê a serviço do quê e de quem?” A
resposta estaria na idéia de que existe uma “ética” própria que caracterizaria o
docente e sua prática, colocando-a no âmbito da responsabilidade de romper
com os irracionalismos, com uma eventual imposição de valores, com as forças
reacionárias que querem impedir o professor de se identificar com a luta em
favor da liberdade e da solidariedade, desempenhando seu papel histórico de
agente de transformação do “status quo” (DE PAIVA, 2003).

Interrogações, respostas, novas interrogações a exigirem novas respos-
tas.

A Revista Diálogo Educacional, no seu primeiro número do ano de
2003, abriu espaço para que o tema da formação de professores e do trabalho
docente fosse debatido em âmbito nacional e internacional. Assim, a temática
da revista contempla uma discussão que, longe de terminar, se encontra, na
realidade, em tempo de efervescência. A revista, procura, assim, oferecer ã
comunidade cientifica da área de educação a sua contribuição para a reflexão
sobre o tema, trazendo textos que refletem a preocupação de representantes de
diversas instituições que atuam na formação de professores, tanto do Brasil,
quanto do exterior, com essa temática atual e provocadora.
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