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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetiva analisar o debate da política curricular para a formação de professores 

e os sentidos do estágio supervisionado no período 1996-2006, considerando demandas, 

articulações, antagonismos e hegemonia. Especificamente trata de identificar as demandas, os 

antagonismos e as disputas hegemônicas de significação nos documentos das entidades 

acadêmicas de educadores reunidas em torno da Anfope e os processos hegemônicos a partir 

da lógica da equivalência e da lógica da diferença nos documentos das políticas curriculares 

do MEC/CNE. Formulamos as seguintes indagações: quais as demandas, as articulações e os 

antagonismos constituídos nesse debate? Quais demandas particulares se articulam para 

formar cadeias equivalenciais? Como se dá a formação da fronteira antagônica? Quais 

demandas se hegemonizam na política curricular para a formação de professores para a 

educação básica? Como os sentidos do estágio são construídos ao longo desse debate? 

Operamos com a teoria do discurso formulada por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (1987) 

partindo do pressuposto que o debate da política curricular para a formação de professores é 

um campo de articulação discursiva e de disputas hegemônicas de significação. O estudo 

assume uma postura pós-estruturalista e discursiva do currículo para a formação de 

professores, questionando os essencialismos e as tentativas de fechamento da significação. 

Sob esta ótica, o currículo é visto como prática de articulação discursiva, como „jogos de 

linguagem‟onde os significados não são fixos, mas contingentes, e são definidos a partir das 

disputas pela sua legitimação. Esta pesquisa teve como campo de estudo a Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE - e o Ministério da 

Educação e o Conselho Nacional de Educação – MEC/CNE. O corpus analítico é constituído 

pelos documentos de definições curriculares emanados do MEC/CNE, no período 2001-2006, 

e documentos produzidos pelas entidades acadêmicas do campo educacional, reunidas em 

torno da Anfope, no período 1996-2006. Para a análise do corpus analítico elegemos as 

categorias discurso, demandas, articulação, antagonismo, hegemonia, significante vazio, 

lógicas da diferença e da equivalência, dentre outras noções constitutivas da teoria do 

discurso. A partir desse referencial, construímos um método de análise com base no 

arcabouço teórico da teoria do discurso para analisar o debate da política curricular para a 

formação de professores e os sentidos do estágio supervisionado na perspectiva da 

desconstrução/problematização dos discursos, demonstrando como se opera a sua 

hegemonização. Os resultados da pesquisa revelaram as demandas, os antagonismos e as 

disputas hegemônicas de significação em torno de projetos de sociedade, de educação e de 

currículo para a formação de professores nos documentos das entidades acadêmicas de 

educadores/Anfope, bem como aquelas demandas que alcançaram a hegemonia dos discursos 

como efeitos da lógica da equivalência e da diferença nos documentos das políticas 

curriculares do MEC/CNE. 

  

Palavras-chave: Política de currículo. Formação de professores. Estágio supervisionado. 

Demandas. Antagonismos. Hegemonia. 



 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the discussion of curriculum policy for teacher training and 

stage directions supervised during the period 1996-2006 considering demands, articulations, 

antagonism and hegemony. Specifically it comes to identifying the demands, antagonisms and 

hegemonic dispute significance in the documents of academic entities of educators gathered 

around Anfope and the hegemonic processes from the logic of equivalence and logic of 

difference in the curriculum policy documents of MEC/CNE. We formulated the following 

questions: what are the demands, the articulations and antagonisms made in this debate? 

Which particular demands are articulated to form equivalent chains? How does the formation 

of antagonistic border? What demands hegemonize in curricular policy for the training of 

teachers for basic education? As the stage directions are built through this debate? We operate 

with the discourse theory formulated by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe (1987) assuming 

that the debate on curriculum policy for teacher training is a discursive articulation field and 

significance of hegemonic disputes. The study assumes a poststructuralist and discursive 

posture of the curriculum for teacher education, questioning the essentialism and the 

significance of closing attempts. From this perspective, the curriculum is seen as a practice of 

discursive articulation, as 'language games' where meanings are not fixed, but contingent, and 

are defined from disputes over its legitimacy. This research was to study the field of the 

National Association for Training of Education Professionals - ANFOPE - and the Ministry of 

Education and the National Board of Education - MEC/CNE. The analytical corpus consists 

of the document issued curricular settings MEC/CNE in the period 2001-2006, and 

documents produced by academic institutions in the educational field, gathered around 

Anfope in the period 1996-2006. For the analysis of the analytical corpus we elect the 

categories discourse, demands, articulation, antagonism, hegemony, significant empty, logic 

of difference and equivalence, among other constituent notions of the theory of discourse. 

From this framework, we have built an analytical method based on the theoretical framework 

of discourse theory to analyze the discussion of curriculum policy for teacher training in the 

perspective of deconstruction / questioning speeches, demonstrating how it operates its 

hegemony. The research results revealed the demands, antagonisms and hegemonic dispute 

significance around society projects, education and curriculum for the training of teachers in 

the documents of academic entities educators/Anfope and those demands that have achieved 

hegemony of discourses as effects of the logic of equivalence and difference in curriculum 

documents of MEC/CNE policies. 

 

Keywords: Curriculum policy. Teacher training. Supervised internship. Demands. 

Antagonisms. Hegemony. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O debate da política curricular para a formação de professores para a educação básica 

no cenário de reformulações das políticas de currículo é um tema que tem suscitado intensos 

conflitos de interesses entre os diversos grupos educacionais e as esferas governamentais, 

principalmente em função das disputas políticas em torno de um projeto nacional de educação 

em seus níveis e modalidades, de um projeto de sociedade e de um projeto de currículo para a 

formação de professores que produz sentidos e forma as identidades de sujeitos e objetos, e 

das mudanças que operam na organização institucional e curricular das instituições de 

educação superior (IES) que ofertam a formação inicial e continuada em nível superior. 

Com efeito, o período em que se desenvolve esta pesquisa - 1996-2006 – é de intensas 

reformas nas políticas de currículo no Brasil e, por isso, de grandes debates e embates 

mobilizando professores, estudantes, gestores, entidades acadêmicas educacionais e as esferas 

governamentais no movimento de reformulação curricular dos cursos de formação de 

professores da educação básica, em especial em torno da reformulação do curso de Pedagogia.  

Em 1996 temos a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação da Educação 

Nacional - LDBN - Lei nº 9.394/1996 traduzida como um marco importante na definição e 

organização da política nacional de educação brasileira. Após a sua aprovação, uma série de 

regulamentações por iniciativa do MEC/CNE em relação à formação de professores e ao 

próprio curso de Pedagogia é instituída neste período, entre outras se destacam a Resolução 

CP nº 1/1999 que dispõe sobre os Institutos Superiores de Educação (ISEs), a Resolução 

CNE/CP nº 1/2002 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 

professores da Educação Básica, a Resolução CNE/CP nº 2/2002 que institui a duração e a 

carga horária dos cursos de licenciatura da Educação Básica e, finalmente, a Resolução 

CNE/CP nº 1/2006 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia.  

Nesse período de dez anos, as muitas iniciativas do MEC/CNE em relação à 

reformulação curricular dos cursos de formação de professores desencadearam a mobilização 

dos diversos atores educacionais no debate acadêmico nacional como os encontros nacionais 

da Anfope, em reuniões e audiências públicas do Conselho Nacional de Educação (CNE) para 

discutir o posicionamento conjunto das entidades acadêmicas de educadores sobre as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da Educação Básica e sobre 

o curso de Pedagogia. No cenário atual, as reformas curriculares continuam mobilizando a 

comunidade educacional, visto que está em curso o projeto de Resolução do MEC/CNE 
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25.3.15 que após duas décadas, define novas Diretrizes Curriculares para a formação inicial 

em nível superior e para a formação continuada, aplicadas à formação de professores para o 

exercício do magistério na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e 

respectivas modalidades, indicando a direção que caminha o debate atual da formação de 

professores. 

Na conjuntura dos anos 1990, o contexto político, econômico e cultural nacional tem 

influências do cenário internacional inserido no contexto da globalização, que também é palco 

de um conjunto de reformas educacionais que trouxe para o centro do debate as propostas 

curriculares. Com evidência da hegemonia de cunho neoliberal e conservadora, as reformas 

nas políticas curriculares em países como, por exemplo, a Inglaterra nos idos anos 1980 teve 

como propósito organizar um currículo centralizado, por competências, a avaliação por 

desempenho, a promoção dos professores por mérito, com ênfase em conceitos como 

produtividade, eficiência e flexibilidade, dentre outros, disseminando-se nas reformas 

educacionais no mundo globalizado. As políticas educacionais em países periféricos sempre 

foram influenciadas por movimentos e reformas de países centrais. As políticas de currículo 

instituídas no Brasil na década de 1990 guardam relações com modelos de outros países, 

como é o caso da proposta curricular da Inglaterra que, por sua vez, também influenciou as 

reformas curriculares dos anos de 1990 em Portugal, na Espanha, no Chile, na Argentina, no 

Uruguai (LOPES, 2007; DIAS; LOPES, 2003). 

Considerando as reformas curriculares inseridas no contexto da globalização e os ecos 

nas políticas de currículo no Brasil é que buscamos analisar o debate intermediado por autores 

como Dale (2004), Pacheco (2007), Burbules e Torres (2004), Melo (2004), Lopes (2007, 

2006, 2004) e Dias (2009) a fim de discutir as diferentes perspectivas sobre os processos de 

criação das políticas curriculares e os elos com a globalização, procurando assumir 

interpretações analíticas que vão além dos binarismos local/global, 

macroestrutura/microestrutura, homogeneidade/heterogeneidade cultural e no campo 

curricular. 

É, portanto, nesse cenário de intensos debates e de produção de políticas curriculares 

que definimos o nosso objeto de estudo, ou seja, o debate da política curricular para a 

formação de professores e os sentidos do estágio supervisionado na política curricular (1996-

2006). As motivações que nos mobilizaram a escrever uma tese como esta podem ser 

identificadas pelos intensos conflitos, pelas articulações, pelos antagonismos e pelas rupturas 

que tal debate suscitou, girando principalmente em torno do conflituoso debate sobre o 

conhecimento (saberes teóricos/saberes práticos nas diretrizes curriculares), do currículo 
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como campo de conhecimento e seus múltiplos sentidos, dos diferentes modelos de formação, 

dos projetos de educação e de sociedade disputados entre as entidades acadêmicas de 

educadores reunidas em torno da Anfope e as esferas governamentais, e entre os próprios 

atores/pares educacionais por concepções e princípios de organização institucional e 

curricular dos cursos de formação inicial de professores para a educação básica.  

Ao longo de nossos estudos no doutorado em Educação, e particularmente no exercíco 

da escrita da própria tese, foi possível ampliar e aprofundar as nossas motivações, 

especialmente como professora do Curso de Pedagogia de uma Universidade Pública Federal, 

atuando na formação inicial de professores para o exercício no magistério da educação infantil 

e dos anos iniciais do ensino fundamental, particularmente lecionando o componente 

curricular estágio supervisionado há pelo menos nove anos. Dessa maneira, formulamos as 

seguintes indagações: quais as demandas, as articulações, as rupturas e os antagonismos 

constituídos nesse debate? Quais demandas particulares se articulam para formar cadeias 

equivalenciais? Como se dá a formação da fronteira antagônica? Quais demandas se 

hegemonizam na política de currículo para a formação de professores para a educação básica? 

Como os sentidos do estágio foram construídos ao longo do debate da política curricular para 

a formação? 

Assim sendo, o propósito de nossa pesquisa é analisar o debate da política curricular 

para a formação de professores e os sentidos do estágio supervisionado no período1996-2006, 

considerando demandas, articulações, antagonismos e hegemonia. Especificamente os nossos 

objetivos são: 1) identificar as demandas, os antagonismos e as disputas hegemônicas de 

significação nos documentos das entidades acadêmicas de educadores, reunidas em torno da 

Anfope; 2) identificar processos hegemônicos a partir da lógica da equivalência e da lógica da 

diferença nos documentos curriculares emanados do MEC/CNE. 

Para efeito de análise/interpretação dos diversos sentidos do nosso objeto de estudo, 

adotamos a teoria do discurso formulada por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (1987), 

procurando explorar as suas potencialidades teórico-metodológicas, assumindo a perspectiva 

da articulação discursiva de demandas curriculares heterogêneas e de múltiplos sentidos 

produzidos pelo movimento dos significantes que visam a hegemonizar determinados sentidos 

na política curricular para a formação de professores da educação básica. Nessa direção, 

partimos do pressuposto que o debate da política curricular para a formação de professores é 

um campo discursivo de articulação/negociação de demandas curriculares heterogêneas que 

disputam a hegemonia dos sentidos na política de currículo, com a atuação de diversos atores 
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educacionais e das esferas governamentais que influenciam e decidem os rumos da política 

curricular, mesmo que provisórios e contingentes. 

Condizente com o pensamento pós-estruturalista e a perspectiva da desconstrução, 

extensivamente empregados pela teoria do discurso, procuramos analisar demandas, 

articulações e antagonismos operados no debate da política de currículo para a formação de 

professores. Como podemos analisar, com a „virada linguística‟, o conhecimento é um dos 

temas que provoca rupturas e antagoniza com as formas tradicionais de concebê-lo. Em 

questões de conhecimento, o pós-estruturalismo dá ênfase à indeterminação e à incerteza e o 

significado não é pré-existente, não é fixo, mas cultural, histórico, contingente e socialmente 

produzido. E o currículo como local de conhecimento também é atingido, sendo 

perspectivado na leitura pós-estruturalista como algo discursivo, onde os sentidos são 

produzidos por meio de práticas articulatórias e de antagonismos, por estruturações e 

reestruturações, sempre contingentes e provisórias. 

É com esse entendimento que organizamos esta tese em torno de oito capítulos. 

Iniciamos com a teoria do discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe procurando explorar 

as suas potencialidades para a análise das políticas de currículo. Neste capítulo fazemos um 

giro discursivo em torno de categorias como discurso e hegemonia, e de outras noções 

constitutivas da teoria do discurso tais como articulação, contingência, pontos nodais, 

antagonismo, demandas, significante vazio, lógicas da diferença e da equivalência, dentre 

outras, que juntas ampliam a compreensão do social e da política curricular para a formação 

de professores como relações discursivas/simbólicas que se constituem por processos de 

disputas hegemônicas de significação. 

No capítulo três, analisamos o debate teórico do currículo como um processo de 

significação, embates, rupturas e aproximações entre as diversas tradições curriculares. Nele, 

dedicamo-nos a compreender os diferentes sentidos produzidos sobre o currículo, mesmo que 

parciais e contingentes, pelas diferentes tradições curriculares historicamente situadas. Com 

base em estudos no campo curricular (LOPES; MACEDO, 2011a; MOREIRA; SILVA, 2011; 

GOODSON, 2008; PACHECO, 2003, 2005; MOREIRA, 2003; SILVA, 1999), procuramos 

dar conta de sentidos e concepções que lutam por sua legitimação e representação neste 

campo. 

Queremos saber como as diferentes teorias de currículo disputam a hegemonia de 

significação? Quais questões buscam responder? Quais conceitos e conhecimentos são 

enfatizados para interpretar o mundo que conhecemos? Para tal, incursionamos nesse debate 

focalizando particularmente as teorias críticas e pós-críticas e os princípios pós-estruturais do 
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currículo, com alguns de seus autores e os temas por eles debatidos, buscando entender os 

embates travados por ambos os lados e até mesmo as mesclas dos enfoques e asconexões com 

as políticas curriculares. 

Esse debate teórico sobre o currículo é relevante, pois dará lastro à análise e 

interpretação de nosso objeto de estudo: o debate da política curricular para a formação de 

professores e os sentidos do estágio supervisionado. Como estamos situadas no campo da 

política de currículo, a segunda parte deste capítulo dedica-se à análise do debate das reformas 

curriculares inseridas no contexto da globalização e os ecos nas políticas de currículo no 

Brasil, conforme antecipamos. 

O capítulo quatro dedica-se a apresentar as trilhas do percurso teórico-metodológico e 

o método de análise que construímos com base no arcabouço teórico da teoria do discurso 

formulada por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Para tanto, definimos as categorias 

analíticas, o campo da pesquisa e a constituição do corpus analítico, bem como apresentamos 

um esquema gráfico do percurso teórico-metodológico a fim de obter melhor visualização e 

compreensão desse percurso. Ao longo desta tese defendemos o nosso objeto de estudo como 

algo simbólico, como uma prática discursiva e como local de disputa hegemônica de 

significação. Tal compreensão remete ao debate em torno do conhecimento, ou seja, das 

distintas concepções de conhecimento e do currículo como local de conhecimento e de 

disputas de significação. Procuramos dar conta desta discussão neste capítulo e também ao 

longo da tese. 

No capítulo cinco, fazemos a análise do debate da política curricular para a formação 

de professores a partir dos documentos das entidades acadêmicas de educadores reunidas em 

torno da Anfope, considerando demandas, antagonismos e disputas hegemônicas de 

significação, no período de reformulação curricular dos cursos de formação de professores da 

educação básica e das discussões em torno do curso de Pedagogia (1996-2006). 

No capítulo seis analisamos os documentos curriculares do Ministério da 

Educação/Conselho Nacional de Educação (1996-2006) operando com a lógica da 

equivalência e a lógica da diferença estabelecidas entre as demandas a fim de verificar os 

processos hegemônicos.  

Considerando que o debate da política curricular para a formação de professores é uma 

conversação em aberto, que não tem prazo para terminar, no capítulo sete tecemos 

considerações acerca da Resolução 25.3.15 do MEC/CNE - em andamento -, que define 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação 

continuada, procurando articular o debate atual à nossa argumentação teórica.  



17 

Por fim, tecemos as considerações finais reiterando a nossa tese e retomando alguns 

dos achados desta pesquisa. 
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Entender a realidade social não consiste, 

portanto, em entender o que a sociedade é, 

mas aquilo que a impede de ser. 

(LACLAU, 2000, p. 61). 
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2  A TEORIA DO DISCURSO DE ERNESTO LACLAU E CHANTAL MOUFFE: 

POTENCIALIDADES PARA A ANÁLISE DAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO 

PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Neste capítulo, tratamos de abordar a teoria do discurso formulada por Ernesto Laclau 

e Chantal Mouffe (1987) procurando explorar as suas potencialidades para a análise do debate 

da política curricular para a formação de professores e os sentidos do estágio supervisionado 

no período 1996-2006 como um campo de articulação discursiva e de disputas por 

hegemonizar determinados projetos de educação, de sociedade e de currículo para a formação 

de professores da educação básica. 

Buscaremos analisar de forma mais acurada os pressupostos teóricos da teoria do 

discurso, fazendo um giro discursivo em torno de categorias como discurso e hegemonia, e de 

outras noções constitutivas tais como articulação, contingência, pontos nodais, antagonismo, 

demandas, significante vazio, lógicas da diferença e da equivalência, dentre outras, que juntas, 

permitem uma compreensão do social e da política curricular para a formação de professores 

como relações discursivas/simbólicas que se constituem por processos de disputas 

hegemônicas de significação, tal como veremos no curso deste capítulo e ao longo desta tese. 

Autores como Mendonça (2009) apontam as potencialidades da teoria do discurso 

como uma ferramenta de compreensão do social a partir da construção de ordens discursivas, 

sendo a questão do poder constitutiva das relações sociais. Por sua vez, Marchart (2008) 

assinala que Laclau desenvolveu uma das mais importantes contribuições para o pensamento 

político e social dos últimos trinta anos. 

Situando a experiência histórica particular da teoria da hegemonia de Ernesto Laclau, 

Marchart (2008) menciona que a sua experiência argentina do peronismo como ativista do 

Partido Socialista Argentino e do movimento estudantil peronista e, depois, como membro da 

liderança política do Partido Socialista, deu forma a todo o seu pensamento sobre o político, a 

teoria da hegemonia e sua recente teorização do populismo. Através da obra intitulada 

Hegemonia e estratégia socialista de Laclau e Mouffe (1987)
1
, se constituiu toda uma rede de 

pesquisadores e teóricos conhecida atualmente como “Escola de Essex” de teoria do discurso, 

tal como acentua Marchart (2008). Muitos estudos de casos empíricos têm sido realizados a 

                                                 
1
 O livro Hegemonia y estrategia socialista: hacia uma radicalización de la democracia foi publicado 

originalmente em 1985. 
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partir da perspectiva da Escola de Essex, na Inglaterra
2
. Mas não somente, também a teoria do 

discurso foi desenvolvida teoricamente nos campos da retórica, da teoria da democracia, da 

teoria dos novos movimentos sociais, da teoria lacaniana da ideologia e, também, no próprio 

campo filosófico. 

Para Andrade (2013), é em Hegemonia e estratégia socialista que encontramos a 

radicalização da dimensão política do discurso. Assim como as demais expressões do pós-

estruturalismo, o ponto de partida foi (des)essencializar determinados conceitos hegemônicos 

da modernidade, tais como classe, hegemonia e a própria noção do político. Com isso, o 

objetivo foi o de promover uma releitura desses conceitos a partir de uma ótica descentrada
3
. 

De acordo com Marchart (2008, p. 10), a estratégia desconstrutiva conduziria Laclau 

em seus trabalhos posteriores a desconstruir muitas das noções clássicas do pensamento social 

e político tais como poder, ordem, representação, universalidade/particularidade, comunidade, 

ideologia, emancipação e, também, as próprias categorias de política, político, sociedade e 

social – mesmo Laclau tendo insistido no fato de que a desconstrução deva ser 

complementada por uma teoria da hegemonia (se a operação desconstrutivista consiste em 

abrir o momento da indecidibilidade última inerente a qualquer estrutura, a hegemonia nos 

oferece uma teoria da decisão tomada em tal terreno indecidível)
4
. Daí, o pós-estruturalismo 

deparou-se com um giro político em Hegemonia e estratégia socialista sendo, mais adiante, 

desenvolvido por Laclau em todo o seu trabalho posterior.  

Nessa perspectiva, a teoria do discurso é considerada um marco fundamental no 

projeto teórico de Laclau. O social é reconceituado por Laclau e Mouffe (1987) em termos de 

discursividade, e a identidade é o resultado de uma articulação discursiva. Isso é o que se 

expressa nas palavras de Laclau (2008a, p. 198):  

 

o discursivo é, a partir de nossa perspectiva, o campo de uma ontologia 

social, quer dizer, de uma reflexão acerca do ser enquanto ser. Isto supõe 

que as categorias lingüísticas deixam de estar ancoradas numa ontologia 

regional que as reduziria à fala e à escrita, e passam a constituir o campo de 

uma lógica relacional – fundada na substituição e na combinação, as duas 

                                                 
2
 Para citar apenas alguns, o estudo do discurso do Apartheid, o discurso da nova direita britânica sobre raça e 

sexualidade, o populismo peronista, o populismo europeu da ultra direita, a ideologia verde, o discurso gay na 

Hong Kong colonial, o discurso da democratização de Taiwan e o imaginário kemalista na Turquia 

(MARCHART, 2008). 

3
 A visão do social emerge da pluralidade de centros de poder com distinta capacidade de irradiação e de 

estruturação, numa luta entre si. Isto é o que significa uma estrutura descentrada: não a simples ausência de um 

centro, mas a prática do descentramento através de antagonismos (LACLAU, 2000, p. 56). 

4
Sobre o princípio da indecidibildade, trataremos de forma mais acurada nos itens subsequentes. 
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formas primárias da articulação – que constituem o horizonte último do ser 

enquanto tal. 

 

Com efeito, o social é reconceitualizado em termos de uma articulação discursiva, 

conforme veremos nos itens a seguir. 

 

2.1 A CENTRALIDADE DO DISCURSO: O SOCIAL É DISCURSIVO 

 

Na obra de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe intitulada Hegemonia e estratégia 

socialista: por uma democracia radical e plural, publicada em meados da década de 1980, os 

autores consideram a realidade social como discurso, isto é, uma totalidade discursiva 

resultante de práticas articulatórias. Discurso é prática; é articulação de sentidos que reúne as 

dimensões discursivas e não discursivas: 

 

a) todo o objeto é constituído como um objeto de discurso, na medida em 

que nenhum objeto é dado fora de toda superfície discursiva de emergência; 

b) que toda distinção entre os usualmente chamados aspectos linguísticos é, 

prática (de ação) de uma prática social ou são distinções incorretas, ou 

devem ocorrer como diferenciações internas da produção social de sentido, 

que é estruturada sob a forma de totalidades discursivas (LACLAU; 

MOUFFE, 1987, p. 179-180). 

 
 

Tal questão remete à própria natureza do conceito de discurso, onde os objetos se 

constituem dentro de uma condição discursiva, isto é, dependem da estruturação de um campo 

discursivo, formando „jogos de linguagem‟ que podem produzir novas significações 

contingentes. No sentido dado por Wittgenstein, “os jogos de linguagem incluem uma 

totalidade inseparável da linguagem e das ações” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 183). Dessa 

maneira, os autores partilham com Wittgenstein ao afirmarem que as propriedades materiais 

dos objetos formam um „jogo de linguagem‟, que é o que eles chamam de discurso. Isso 

implica dizer que os sentidos “não estão meramente justapostos, mas constituem um sistema 

diferencial e estruturado de posições – quer dizer, um discurso” (LACLAU; MOUFFE, 1987, 

p. 184). 

A categoria discurso nos conduz à concepção subjacente de sociedade, ou seja, abarca 

todas as dimensões da realidade social e não somente práticas usuais de escrever, falar, 

comunicar (HOWARTH, 2008). Nessa direção, Mendonça (2009) esclarece que discurso não 

é entendido como um conjunto de textos, mas como uma categoria que une palavras e ações, 

que tem natureza material e não mental e/ou ideal. Isso porque, para Laclau (2011b, p. 142), 
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as relações sociais são discursivas, são relações simbólicas que se constituem por meio de 

processos de significação. Enfatizando a dimensão ontológica do social, Laclau pretende 

afirmar o sentido de todos os objetos e práticas; mostrar que todo sentido social é contingente, 

contextual e relacional, e argumentar que qualquer sistema de sentidos se apoia sobre um 

exterior discursivo que o constitui parcialmente, segundo enfatiza Howarth (2008). 

Nesse sentido, Laclau propõe uma analogia entre linguagem e sociedade. Tal analogia 

pode ser entendida mediante a distinção entre as dimensões ôntica e ontológica de sua análise. 

Grande parte do conceito de sociedade de Laclau não se ocupa da natureza de tipos 

específicos de objeto, prática, instituições ou mesmo discursos concretos, quer dizer, de uma 

análise ôntica sobre classes particulares de entidades. Ele se preocupa com as questões 

ontológicas, isto é, com as suposições implícitas ou os pressupostos necessários que 

pressupõem qualquer indagação em determinadas classes específicas de fenômenos 

(HOWARTH, 2008).  

Vale ressaltar que o sentido para Laclau não é um horizonte transcendental fixo, mas 

essencialmente histórico e contingente. Assim, o autor desenvolve uma concepção relacional 

de sociedade na qual sejam constitutivos conceitos como antagonismo e deslocamento, 

contingência histórica, práticas hegemônicas, entre outros, fazendo uso das lógicas da 

equivalência e diferença. Quanto a isto, referenciamos Howarth (2000) e a sua noção de 

discurso, baseada na teorização de Laclau e Mouffe: 

 

Nós utilizamos discurso ou discursos para nos referirmos a sistemas de 

práticas significativas que formam as identidades de sujeitos e objetos. Nesse 

nível mais baixo de abstração, discursos são sistemas concretos de práticas e 

relações sociais que são intrinsecamente políticas, uma vez que sua formação 

é um ato de instituição radical, que envolve a construção de antagonismos e 

o delineamento de fronteiras políticas entre “os que estão dentro” e “os que 

estão fora” (HOWARTH, 2000, p.5). 

 

Segundo Burity (2008), a categoria discurso permite uma compreensão do social e da 

política, esta como um objeto ao mesmo tempo necessário e impossível. Para se ter acesso à 

ontologia do social é necessário passar pelo sentido, pelas regras de produção de sentido 

construídas histórica e contingencialmente, que se cruzam e confrontam na constituição do 

social. Discurso como uma forma de comunicação no contexto social e, como um sistema de 

regras de produção social de sentidos, também vai ser introduzido numa reflexão sobre a 

política para dar conta, inicialmente, do lugar que o „sentido‟ precisa ter numa reflexão sobre 

a ação social. 
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Dessa maneira, o sentido é co-constitutivo da realidade social, isto é, o sentido sempre 

é produzido socialmente, de modo que não há nenhuma realidade social sem o sentido. O 

processo de significação equivale a articulações entre um significante e um significado, com 

regras que são historicamente definidas, que combinam elementos diferentes entre si, de tal 

maneira que essa relação produz sentido e efeitos no mundo (BURITY, 2008). 

Articulando os dois pontos: sentido como uso social da linguagem e sentido como um 

sistema de regras de articulação entre elementos que são diferentes, a TD de Ernesto Laclau 

procura explorar o caráter insubstituível, inseparável, inerradicável do processo de 

significação para a compreensão e para a constituição dos fenômenos sociais.  

Os fenômenos sociais são sobredeterminados, como assinala Burity (2008), não têm 

uma única forma de abordar, de descrever, de explicar; não estão sujeitos a uma relação de 

simples causalidade; não se constituem por um único investimento de sentido; não envolvem 

implicações unívocas; não se esgotam na pura experiência dos acontecimentos encadeados no 

tempo e no espaço. Isso se dá porque todo fenômeno social é o cruzamento de diversas formas 

de construção daqueles acontecimentos. 

A construção discursiva daqueles acontecimentos e a construção política dos 

acontecimentos significam a mesma coisa. Os fenômenos sociais são investidos e 

atravessados por distintas formações discursivas, na medida em que o sentido desses 

fenômenos é dado por uma articulação inseparável entre sua dimensão física e uma dimensão 

significativa, isto é, o discurso como unidade complexa de palavras e ações, de elementos 

explícitos e implícitos, de estratégias conscientes e inconscientes, é parte inseparável da 

ontologia social dos objetos. 

Em síntese, entendemos que toda configuração social é uma configuração significativa 

(LACLAU, 2000), de modo que o social é discursivamente significado, é um campo 

ontológico, um espaço de reflexão do ser enquanto ser, constitutivo de práticas articulatórias e 

de sentidos sociais, um sistema de relações socialmente construídas. Isso nos leva a concluir 

que, numa análise alicerçada pela TD de Laclau, “não há como constituir previamente 

sentidos sociais ou se levar em consideração identidades ou movimentos sociais totalmente 

constituídos com projetos políticos existentes desde sempre” (MENDONÇA, 2007, p. 250). 

Convém destacar não só a importância da dimensão da significação, mas também o 

caráter constitutivo da realidade que a significação possui, de modo que não é possível, na 

perspectiva laclauniana, ter acesso à realidade que não seja sempre já mediado pelo sentido, 

ou melhor, constituído simbolicamente (BURITY, 2008). 
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A noção de prática é central na sua ontologia social, com ênfase no caráter articulador 

e discursivo de todas as práticas social, política e hegemônica. Por isso, Laclau e Mouffe 

(1987, p. 176) chamam de “articulação a toda prática que estabelece uma relação tal entre 

elementos, que a identidade destes é modificada como resultado dessa prática”. Podemos 

dizer que a noção de prática articulatória constitui-se de relações contingentes onde os 

sentidos são precários e sem literalidade. A prática articulatória é a própria prática de 

constituição das relações sociais, isto é, a realidade social. 

Na análise do social não há distinção entre práticas discursivas e não discursivas. Em 

face disto, Laclau e Mouffe fazem alusão à distinção feita por Foucault entre práticas 

discursivas e não discursivas - „incorreta‟ na opinião deles -, quando “pretende determinar a 

totalidade relacional que funda a regularidade das dispersões de uma formação discursiva, 

somente pode fazê-lo em termos de uma prática discursiva” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 

180). Nesse sentido, em suas análises não há qualquer referencial externo ao discurso; na 

medida em que eles não trabalham com a possibilidade de práticas não discursivas: toda 

prática é um discurso, assim como todo discurso é uma prática. 

Não obstante, destaque-se a proximidade destes autores com o conceito de formação 

discursiva elaborado por Foucault (1995, p. 43), quando este parte da ideia da regularidade na 

dispersão: “[...] se no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as 

escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e 

funcionamentos, transformações), diremos que se trata de uma formação discursiva”. 

A ideia de dispersão pode ser entendida a partir da noção de sujeito, isto é, das 

posições do sujeito no interior de uma estrutura discursiva; não há sujeito unilateral, mas, 

multifacetado, formado a partir de uma série de posições de sujeito. A análise é no sentido da 

dispersão, da não totalização, do descentramento de posições em relação a outras. Toda 

posição de sujeito é uma posição discursiva. Nesse sentido, a dispersão é uma condição de 

toda prática articulatória. 

Para Laclau e Mouffe, o que caracteriza uma formação discursiva é a regularidade na 

dispersão. Assim, através da regularidade na dispersão uma formação discursiva é vista como 

conjunto de posições diferenciais, a qual constitui uma configuração que em certos contextos 

de exterioridade pode ser significada como totalidade. A totalidade estruturada resultante da 

prática articulatória é chamada discurso (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 176).  

Dito de outro modo, uma formação discursiva é sempre um conjunto articulado, mas 

heterogêneo, de discursos, isto é, de sistemas de regras de produção de sentido. Uma 

formação discursiva já está hegemonizada por um determinado discurso dentro de uma 
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pluralidade. Não é um todo monolítico, fechado em si, mas produz efeitos de posicionamento, 

autorização e restrição sobre os sujeitos que nela se constituem ou expressam (BURITY, 

2008, p. 42). 

Na tentativa de aproximar a discussão teórica à política curricular para a formação de 

professores, “discurso é uma totalidade relacional de significantes que limitam a significação 

de determinadas práticas e, quando articulados hegemonicamente, constituem uma formação 

discursiva” (LOPES; MACEDO, 2011a, p. 252). Nessa perspectiva, entendemos discurso a 

partir de múltiplos sentidos que se articulam com infinitas possibilidades de constituir um 

discurso hegemônico e contingente. 

No caso do estudo das políticas curriculares para a formação de professores, o discurso  

 

define como são os termos de um debate político, quais agendas e ações 

priorizadas, que instituições, diretrizes, regras e normas são criadas, 

portanto, produzem efeitos de posicionamento, autorização e restrição sobre 

os sujeitos que nela se constituem ou expressam (LOPES; MACEDO, 

2011a, p. 252). 

 

 

Neste sentido, entender as múltiplas determinações de um fenômeno social, incluindo 

a política curricular para a formação de professores e os sentidos do estágio supervisionado, e 

também as condições sociais e históricas em que são dadas, significa entender como tudo isso 

é significado. Essa significação é dada por um discurso que estabelece regras de produção de 

sentido. 

Na teoria do discurso, a principal consequência de romper com a dicotomia 

discursivo/não discursivo é abandonar a também oposição pensamento/realidade e, assim, 

ampliar o campo das categorias que podem dar conta das relações sociais. É na perspectiva do 

caráter material da estrutura discursiva que o social é visto por meio de sequências 

relacionais, não finalistas. Isto significa que não há nenhum sentido preciso para o mundo 

objetivo, “basta que certas regularidades estabeleçam posições diferenciais, para que 

possamos falar de uma formação discursiva” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 185). Daí 

decorrem duas consequências importantes: 

 

a primeira, que a materialidade do discurso não pode encontrar o momento 

de sua unidade na experiência ou na consciência de um sujeito fundante, e 

que o discurso tem uma existência objetiva e não subjetiva; pelo contrário, 

diversas posições de sujeito aparecem dispersas no interior de uma 

formação discursiva. A segunda é que a prática de articulação como 

fixação/deslocamento de um sistema de diferenças tampouco pode consistir 

em meros fenômenos lingüísticos, senão que deve atravessar toda a 

densidade material de instituições, rituais, práticas de diversas ordens, 
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através das quais uma formação discursiva se estrutura (LACLAU; 

MOUFFE, 1987, p. 185, grifo dos autores). 
 

 

A centralidade dada à categoria discurso se explica porque é através dela que se 

alcança uma ampliação do campo da objetividade, possibilitando pensar numerosas relações 

do social – esse é o sentido assinalado à categoria discurso. Dessa forma, o social “não 

aparece como algo a ser simplesmente desvendado, desvelado, mas compreendido, a partir de 

sua miríade de formas, das várias possibilidades de se alcançar múltiplas verdades, sempre 

contingentes e precárias” (MENDONÇA, 2009, p. 155).  

Outra questão importante a ser destacada na teoria laclauniana é o caráter incompleto 

da totalidade. Segundo Laclau (2011a), a totalidade é uma categoria que não pode ser 

erradicada, mas, como uma totalidade falida, constitui um horizonte e não um fundamento. “A 

totalidade discursiva não existe segundo uma forma de positividade dada e delimitada, nesse 

caso a lógica relacional é uma lógica incompleta e penetrada pela contingência” (LACLAU; 

MOUFFE, 1987, p. 188). O social se constitui no terreno da impossibilidade tanto de 

interioridade como de uma exterioridade total. Disso decorre que o campo das identidades 

nunca consegue ser plenamente fixado – nem a fixação absoluta nem a não fixação absoluta, 

são, portanto, possíveis. 

A noção de incompletude é marcante no quadro teórico do discurso de Laclau. Pode-se 

dizer que a „incompletude da totalidade‟ mantém interlocução com a noção de „falta 

constitutiva‟ formulada na psicanálise lacaniana para tratar do sujeito. De acordo com Ferreira 

(2005), a „falta constitutiva‟ a que faz referência Lacan é uma falta que nos completa pela 

ausência – é a presença na ausência. “Se não houvesse a falta, se o sujeito fosse pleno, se a 

língua fosse estável e fechada, se o discurso fosse homogêneo, não haveria espaço por onde o 

sentido transbordar, deslizar, desviar, ficar à deriva” (FERREIRA, 2005, p. 71). 

Desse modo, a “falta constitutiva” vem a funcionar para Lacan como verdadeiro motor 

da estrutura (estrutura no sentido psicanalítico quer dizer que o sujeito não está no centro de si 

mesmo e tampouco é a fonte do sentido; e o lugar onde está não tem centro, mas é uma 

estrutura). Lacan deu um nome a essa falta, cunhando-a como uma de suas mais importantes 

invenções teóricas – o objeto a – um objeto faltoso, perdido, que o sujeito busca reencontrar, 

como causa do desejo (FERREIRA, 2005, p. 71). 

Compartilhamos com Andrade (2013) que a psicanálise de Freud a Lacan é um legado 

para a teoria do discurso; Freud com a noção de inconsciente e Lacan com a percepção de que 

o lugar do sujeito é o da ausência. Com base em Mouffe (1996), podemos dizer que tais 
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aportes teóricos contribuíram para reforçar o entendimento de que há uma falta fundante e 

original, que subverte, e é a condição de qualquer identificação do indivíduo. 

Laclau (2011a) lida com uma totalidade fundada nas diferenças relacionais, isto é, um 

conjunto diferencial, heterogêneo, uma totalidade que abarca todas as diferenças. Para 

apreender conceitualmente esta totalidade, é preciso apreender seus limites, distingui-la de 

algo diferente de si mesma. Esta outra diferença provém do exterior, um exterior que é 

resultado de uma exclusão, de algo que a totalidade expele de si mesma a fim de constituir-se. 

Daí provém à noção de equivalência, isto é, aquela que subverte a diferença, de maneira que 

“toda identidade é construída dentro de uma tensão entre a lógica da diferença e a lógica da 

equivalência” (LACLAU, 2011a, p. 94). Em suma, o que se tem é “uma totalidade falida, o 

lugar de uma plenitude inalcançável” (LACLAU, 2011a, p. 94). 

A formulação teórica da lógica da equivalência e da diferença é central no aporte 

teórico de Laclau e Mouffe. “A equivalência cria um segundo sentido que, enquanto é 

parasitário do primeiro, o subverte: as diferenças se anulam na medida em que são usadas 

para expressar algo idêntico que subjaz a todas elas” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 218). 

Em outras palavras, a equivalência somente existe no ato de subverter o caráter diferencial 

desses termos: “dois termos para serem equivalentes devem ser diferentes - caso contrário, 

seria uma simples identidade” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 220).  

Isto significa dizer que o contingente subverte o necessário, impedindo-lhe de 

constituir-se plenamente. A contingência do sistema de diferença se mostra na „não fixação‟ 

que as equivalências introduzem. O caráter final desta não fixação, isto é, a precariedade final 

de toda diferença, terá de mostrar-se em uma relação de equivalência total na qual dissolva a 

positividade diferencial de todos os seus termos. Daí advém a fórmula do antagonismo, na 

medida em que  

 

esta não constitutividade – ou contingência – do sistema de diferença se 

mostra na não fixação que as equivalências introduzem. O caráter final desta 

não fixação, a precariedade final de toda diferença, haverá, pois de mostrar-

se em uma relação de equivalência total em que se dissolva a positividade 

diferencial de todos os seus termos. Esta é precisamente a fórmula do 

antagonismo, que assim estabelece seu caráter de limite do social 

(LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 220). 

 
 

Os autores destacam ainda que, nesta fórmula, “não é que um pólo definido como 

positividade se enfrente a um pólo negativo: posto que todos os traços diferenciais de um pólo 

são diluídos através de sua referência negativo-equivalencial ao outro pólo, cada um deles 

mostra exclusivamente o que não é” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 220). Isto quer dizer que 
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“certas formas discursivas, através da equivalência, anulam qualquer positividade do objeto 

e dão existência real a negatividade enquanto tal” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 220, grifo 

dos autores). Em suma, os autores querem explicar a própria impossibilidade do real – a 

negatividade – que alcança uma forma de presença. É por isso que o real está penetrado pela 

negatividade – quer dizer – por antagonismo – que não alcança o status da transparência, da 

presença plena, e a objetividade das identidades é permanentemente subvertida. 

O que há é uma relação impossível entre objetividade e negatividade, sendo esta 

constitutiva do social. O que se tem é “uma totalidade falida, o lugar de uma plenitude 

inalcançável” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p 221). Uma totalidade impossível justamente 

pela tensão entre equivalência e diferença, que é, em última instância, insuperável. Como 

explica Pinto (s/d), a primeira é da complexidade do social, a segunda, de sua simplificação. 

Estas lógicas caminham juntas e são constitutivas de um mesmo processo: a lógica da 

equivalência só existe a partir da existência de um efeito discursivo, decorrência da lógica da 

diferença.  

A dimensão da equivalência, segundo Glynos e Howarth (2007, p. 144), é aquela que 

 

capta os aspectos substitutivos da relação, fazendo referência à relação nós-

eles. Dois ou mais elementos podem ser substituídos uns pelos outros, com 

referência a uma negação ou ameaça comum. Ou seja, eles são equivalentes 

não na medida em que compartilham uma propriedade positiva (embora 

empiricamente eles possam compartilhar algo em comum) mas, 

crucialmente, na medida em que eles têm um inimigo comum). 

 

 

Quanto à dimensão da diferença, capta o aspecto combinatório ou contíguo da relação, 

o que representa não apenas para as diferenças de identidade entre os elementos, mas também 

para manter os elementos distintos, separados e autônomos (GLYNOS; HOWARTH, 2007, p. 

144). Isso significa dizer que uma dimensão pressupõe a outra. Segundo Glynos e Howarth 

(2007), as lógicas de equivalência e diferença enfatizam o processo dinâmico pelo qual as 

fronteiras políticas são construídas, estabilizadas, reforçadas ou enfraquecidas. Elas elucidam 

a maneira pela qual uma ou outra dimensão adquire maior ou menor significância, mesmo 

quando uma pressupõe a outra.  

Nessa perspectiva, discurso enquanto prática social supõe a existência de uma 

fronteira antagônica – campos políticos -, onde diferentes grupos lutam em torno da 

hegemonização de um sistema de significação. Um sistema de significação que pressupõe a 

exclusão de toda diferença, diferença que é subvertida pela lógica da equivalência – tornando 

possível a existência de significantes vazios (LACLAU, 2011a).  
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É assim que Laclau e Mouffe (1987, p. 194) constroem a noção de impossibilidade da 

sociedade: “o social é articulação uma vez que a sociedade é impossível”. Para Marchart 

(2008), tal afirmação acompanha a mudança de paradigma em direção ao pós-estruturalismo e 

ao pós-fundacionalismo; se o discursivo é considerado como algo central, então nunca 

estaremos numa situação em que a sociedade encontre sua base última ou atinja sua 

totalidade, onde o antagonismo desapareça e a política termine. Dessa maneira, a 

impossibilidade da sociedade é uma implicação necessária do construtivismo formulado pelos 

autores.  

Nas palavras de Laclau e Mouffe (1987, p. 192), “se o social não consegue fixar-se a 

si próprio em formas inteligíveis e instituídas de uma sociedade, o social apenas existe, 

contudo, como um esforço para construir aquele objeto impossível”. Segundo Marchart 

(2008), esse esforço é justamente a política. A articulação política
5
 ou a construção é, 

portanto, apenas possível na medida em que a sociedade é impossível. 

Em trabalho posterior, Laclau (2000) reafirma a noção de impossibilidade da 

sociedade, no sentido de aceitar a infinitude do social, ou seja, “o fato de que todo sistema 

estrutural é limitado, que está sempre rodeado por um “excesso de sentido” que é incapaz de 

dominar e, em consequência, a „sociedade‟ como objeto unitário e inteligível que funda seus 

processos parciais, é uma impossibilidade” (LACLAU, 2000, p. 104).  

Enfim, a sociedade como objeto de conhecimento pleno é impossível, uma vez que os 

sentidos sociais são sempre abertos e incompletos, como assevera Mendonça (2009). Isso nos 

leva a alcançar a dimensão complexa do social, que impede a completa universalização ou 

totalização de seus conteúdos particulares, na medida em que tentativas de fechamento 

completo de sentidos sociais são empreitadas sempre incompletas e precárias. 

As noções de contingência e precariedade contribuem para um melhor entendimento 

acerca da complexidade do social, isto é, a partir de injunções contextuais e da incompletude. 

A noção de precariedade, por sua vez, “revela que mesmo que um discurso consiga fazer-se 

contingentemente hegemônico, esse não o será para todo o sempre” (MENDONÇA, 2009, p. 

157).  

Se contingência, precariedade e articulação são possíveis, é porque nenhuma formação 

discursiva é uma totalidade suturada e, portanto, a fixação dos elementos em momentos não é 

nunca completa (LACLAU; MOUFFE, 1987). Por outro lado, a impossibilidade de fixação 

absoluta do sentido implica em fixações parciais, porque, caso contrário, o fluxo das 

                                                 
5
Trataremos da noção de política mais adiante. 



30 

diferenças seria impossível. Chega-se, assim, aos “pontos nodais” para explicar os processos 

de fixação hegemônica dos discursos (MARCHART, 2008).  

Numa interlocução com a teoria lacaniana dos “pontos nodais
6
”, Laclau e Mouffe 

(1987) se referem a Lacan a respeito das fixações parciais através do conceito formulado por 

Lacan de “points de capiton”, quer dizer, de certos significantes privilegiados que fixam o 

sentido na cadeia significante (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 191). Daí eles formulam: “os 

pontos nodais são pontos discursivos privilegiados desta fixação parcial” (LACLAU; 

MOUFFE, 1987, p. 191). Essas fixações parciais se referem a certos significantes 

privilegiados que fixam o sentido na cadeia significante. Pode-se afirmar que um ponto nodal 

é um princípio articulador das diferenças entre os elementos, que num determinado instante, 

por meio de um discurso comum, articula as diferenças (ponto nodal) no social.  

Esses elementos não deixam de continuar sendo elementos, mas, contingencialmente, 

tornam-se momentos em uma determinada prática articulatória. Os elementos organizam-se, 

portanto, tendo um ponto nodal como princípio articulador, cujo discurso é o seu resultado. 

Como exemplo, Mendonça (2009) explica que demandas dos mais variados setores laborais, 

estudantes, grupos sociais os mais diversos são tidos como elementos. São elementos porque 

não mantêm qualquer relação a priori entre si, mas tão-somente num determinado momento 

de articulação, lutam por uma determinada demanda comum, a fim de produzir sentidos que 

vão disputar espaço no social. 

Desse modo, a articulação é uma prática estabelecida entre elementos e, a partir de um 

ponto nodal, articulam-se entre si, tornando-se momentos estritamente em relação à 

articulação estabelecida (LACLAU; MOUFFE, 1987). Para Laclau (2011a), está claro que 

sem pontos nodais não haveria configuração alguma – seria um conjunto de temas difusos que 

não se articulariam em uma totalidade significativa. 

O conceito de articulação é construído a partir destes elementos analíticos, com base 

no caráter incompleto de toda formação discursiva e no caráter relacional de toda identidade. 

Isto é o que estabelece a dimensão sobredeterminada, simbólica, de toda formação social. “A 

sociedade nunca consegue ser idêntica a si mesma, porque todo ponto nodal se constitui no 

                                                 
6
 Os autores referem-se a Jacques Lacan a respeito das fixações parciais através de seu conceito de “points de 

capiton”, quer dizer, de certos significantes privilegiados que fixam o sentido na cadeia significante 

(LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 191). 
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interior de uma intertextualidade
7
 que o desdobra” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 193). 

Desse modo, a prática de articulação consiste 

 

na construção de pontos nodais que fixam parcialmente o sentido; e o caráter 

parcial dessa fixação procede da abertura do social, resultante por sua vez de 

constante transbordamento de todo discurso pela infinitude do campo da 

discursividade (LACLAU; MOUFFE, 1987, p.193, grifo dos autores). 

 

A noção de prática articulatória é importante para a compreensão da categoria 

discurso, pois toda prática social é, em uma de suas dimensões, articulatória. O discurso é 

constitutivo do social em face de suas múltiplas e complexas relações. 

 
Discurso constitui o terreno primário de constituição da objetividade. Por 

discurso não entendemos algo essencialmente restrito a áreas da fala e da 

escrita, mas um complexo de elementos no qual as relações têm um papel 

constitutivo. Isto significa que esses elementos não são pré-existentes ao 

complexo relacional, mas que se constituem através dele. Portanto, relação e 

objetividade são sinônimos (LACLAU, 2011a, p. 92). 

 

Nesta perspectiva, discurso é mais que a soma de palavras, como sublinha Mendonça 

(2009, p. 157), mas uma consequência de articulações concretas que unem palavras e ações, 

no sentido de produzir sentidos que disputam espaço no social. As distintas categorias teóricas 

acima enunciadas estão entrelaçadas à formulação da noção de hegemonia, que passamos a 

analisar nos itens que se seguem. 

Incorporando a teoria do discurso, entendemos as políticas curriculares para a 

formação de professores como negociação de sentidos, como articulação discursiva para o 

fechamento provisório de estruturas, na medida em que existe um campo discursivo que busca 

fixar um sentido. Esse fechamento é realizado por sujeitos concretos que decidem no espaço 

indecidível de uma estrutura deslocada. 

Em outras palavras, no processo de luta política grupos sociais particulares se 

articulam entre si, de maneira provisória e contingente, em defesa de suas diferentes 

demandas e projetos de sociedade, de educação, de formação de professores e de currículo. 

Neste sentido, entendemos que as práticas hegemônicas implicam o deslocamento de um 

conjunto de demandas de um lugar social a outro, ou de um grupo a outro (LACLAU; 

                                                 
7
 O termo intertextualidade designa ao mesmo tempo uma propriedade constitutiva de qualquer texto e o 

conjunto das relações explícitas ou implícitas que um texto ou grupo de textos determinado mantém com 

outros textos. Na primeira acepção, é uma variante de interdiscursividade (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2012, p. 288, grifo dos autores). 
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MOUFFE, 1987; HOWARTH, 2008), através de um processo marcado pela negociação e 

disputas entre diferentes projetos. 

Nesse jogo de decisões políticas encontram-se diversas autorias com múltiplos 

discursos que remetem a um processo de construção de sentidos em disputa pela constituição 

de projetos hegemônicos no contexto de reformulação curricular dos cursos de formação de 

professorese de definição das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Formação 

de Professores da Educação Básica (DCN 1/2002) e Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de Pedagogia (DCNP 01/2006). 

Portanto, um contexto em que “há diversos produtores de textos e discursos – 

governos, meio acadêmico, práticas escolares, mercado editorial, grupos sociais os mais 

distintos e suas interpretações – com poderes assimétricos, mas suas identidades são 

constituídas no processo de luta política” (LOPES; MACEDO, 2011b, p. 274). É justamente 

nesse contexto discursivo que buscamos analisar o debate da política curricular para a 

formação de professores e os sentidos do estágio supervisionado, o que nos leva a buscar uma 

melhor compreensão dos processos de articulação discursiva para a constituição de projetos 

hegemônicos. 

 

2.2 HEGEMONIA: UMA NOVA LÓGICA DE CONSTITUIÇÃO DO SOCIAL 

 

A partir de uma leitura desconstrutiva de Gramsci e, de modo geral, da tradição 

marxista, Laclau e Mouffe (1987) constroem o conceito de hegemonia como uma nova lógica 

de constituição do social. Em Hegemonia e estratégia socialista, os autores recuperam o 

arcabouço teórico formulado por Gramsci, especialmente a sua conceituação de hegemonia, 

assinalando os limites do marxismo para pensar a configuração do social. Situam-se no 

terreno do pós-marxismo na medida em que fazem uma desconstrução da tradição marxista, 

questionando e problematizando a adequação de suas principais categorias. Para tanto, trazem 

os aportes teóricos de correntes pós-estruturalistas como a psicanálise com a teoria lacaniana e 

o desconstrucionsimo de Jacques Derrida, bem como as contribuições da filosofia analítica de 

Wittgenstein e da filosofia de Heidegger. 

Segundo explica Mendonça (2009), a crítica de Laclau e Mouffe ao marxismo refere-

se a um projeto incapaz de dar conta da compreensão das relações sociais contemporâneas. O 

marxismo ficou adstrito a uma concepção essencialista de sociedade, calcada, sobretudo, na 

lógica reducionista das relações sociais vinculadas ao antagonismo capital versus trabalho 
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(MENDONÇA, 2009, p. 154). Para uma compreensão mais acurada, transcrevemos abaixo as 

palavras de Laclau e Mouffe: 

 

o que está em crise atualmente é toda concepção do socialismo fundada na 

centralidade ontológica de classe operária, na afirmação da Revolução como 

momento fundamental na transição do tipo de uma sociedade para outra, e a 

ilusão da possibilidade de uma vontade coletiva perfeitamente una e 

homogênea que tornaria inútil o momento da política (LACLAU; MOUFFE, 

1987, p. 9). 

 

Em oposição, os autores argumentam sobre o caráter plural e multifacetado que 

apresentam as lutas sociais contemporâneas. A mesma riqueza e pluralidade das lutas sociais 

contemporâneas têm gerado, por conseguinte, uma crise teórica (LACLAU, MOUFFE, 1987).  

Tal como assinala Mendonça (2009), o que existe para Laclau e Mouffe é um 

complexo social formado por uma infinitude de identidades, constituídas a partir de relações 

discursivas antagônicas, distintas do mero antagonismo de classe, que segundo a análise 

destes autores, tem lócus particular e não um a priori universal. Nesse sentido, o fio condutor 

de suas análises tem constituído as transformações do conceito de hegemonia. A esse respeito 

chegam a afirmar: “por trás do conceito de „hegemonia‟ se esconde algo mais que um tipo de 

relação política complementar às categorias básicas da teoria marxista; com ele se introduz 

uma lógica social que é incompatível com estas últimas” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 11).  

Apontam o pensamento de Gramsci apenas como um momento transicional na 

desconstrução do paradigma político essencialista do marxismo clássico. Isto porque para 

Gramsci, o núcleo de toda articulação hegemônica continua sendo uma classe fundamental. 

Quanto a isto, argumentam ser necessário ir além do seu pensamento e desconstruir a noção 

de classe social, fundamental à compreensão das sociedades contemporâneas. Nesse sentido, 

reformulam o conceito de hegemonia que não seria mais considerado em termos da unificação 

de forças políticas a partir de um conjunto de interesses que são constituídos em si mesmos, 

mas envolveria a articulação de identidades sociais em um contexto de antagonismo social, 

revelando, pela desconstrução da noção de estrutura, o caráter discursivo e, portanto, 

contingente de toda identidade/interesse social (SALES, 2008). 

Não obstante, consideram o conceito de hegemonia de Gramsci como um divisor de 

águas no pensamento marxista, na medida em que amplia o terreno atribuído à recomposição 

política e a hegemonia. “O que há de radicalmente novo em Gramsci é uma ampliação, maior 

do que em qualquer outro teórico de seu tempo, do terreno atribuído a recomposição política e 
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a hegemonia, tanto que a teorização sobre a natureza do vínculo hegemônico ultrapassa 

claramente a categoria leninista de aliança de classes” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 115). 

Em Hegemonia e estratégia socialista os autores afirmam que para falar em 

hegemonia não basta o momento articulatório dos sentidos, é preciso que a articulação se dê 

através de um enfrentamento com práticas articulatórias antagônicas. Isso significa que “a 

hegemonia se constitui em um campo marcado por antagonismos e supõe, portanto, 

fenômenos de equivalência e efeitos de fronteira” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 231). 

Assim, as duas condições de uma articulação hegemônica são a presença de forças 

antagônicas e a instabilidade das fronteiras que as separam. Sem equivalência e sem 

fronteiras não é possível falar de hegemonia.  

Nesse sentido, convém retornar à lógica da diferença e da equivalência como formas 

de construção do social. Equivalência e diferença não se excluem mutuamente, mas refletem-

se entre si, uma necessita da outra como condição para a construção do social. O social é o 

lugar dessa tensão insolúvel. As equivalências não eliminam as diferenças, na medida em que 

a diferença continua operando dentro da equivalência (LACLAU, 2011a). Como vimos, não 

existem meios conceituais para apreender totalmente o objeto. Não obstante, esse objeto tem 

suas diferenças particulares no campo das representações. Desse modo, existe a possibilidade 

de que uma diferença, sem deixar de ser particular, assuma a representação de uma totalidade 

incomensurável.  

Nessa perspectiva, seu corpo está dividido entre a particularidade que ela possui e a 

significação mais universal de que é portadora (LACLAU, 2011a, p. 95). É justamente o 

mecanismo de uma particularidade assumir uma significação universal que Laclau denomina 

de hegemonia. Dito de outro modo, hegemonia para o autor é a capacidade de representar, 

enquanto uma posição particular, algo maior, mais abrangente. A identidade hegemônica 

passa a ser da ordem do significante vazio, transformando a sua própria particularidade no 

corpo que encarna uma totalidade inalcançável. 

Significantes vazios querem dizer que existe um ponto dentro do sistema de 

significação que é constitutivamente irrepresentável e, nesse sentido, permanece vazio, mas é 

um vazio que pode ter significado porque é um vazio dentro da significação (LACLAU, 

2011a, p. 136). Em outras palavras, um significante vazio surge se há uma impossibilidade 

estrutural da significação e apenas se essa impossibilidade puder significar uma interrupção 

(subversão, distorção). Dito de outro modo, a verdadeira possibilidade da significação está no 

sistema, e a verdadeira possibilidade dele é a de seus limites (LACLAU, 2011a, p. 68).  
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A questão do significante vazio está ligada aos limites do sistema de significação. 

Pensar os limites de algo é o mesmo que pensar o que está fora deles. Os limites de um 

sistema de significação não podem ser eles mesmos significados; eles têm de mostrar a si 

mesmos como interrupção ou quebra no processo de significação. Disso decorre uma questão 

central: os verdadeiros limites nunca são neutros, mas pressupõem exclusão, os verdadeiros 

limites são sempre antagônicos (LACLAU, 2011, p. 69). 

Para Laclau (2011a), a presença de „significantes vazios‟ representa a condição mesma 

para a hegemonia. Nesse caso, o significante vazio é o puro cancelamento de toda diferença 

da particularidade, sendo a própria subversão do processo de significação.  

O limite excludente produz uma ambivalência fundamental no interior do sistema de 

diferenças: se por um lado cada elemento do sistema só tem uma identidade, considerando 

que identidade é igual à diferença, por outro, todas essas diferenças são equivalentes às outras, 

na medida em que pertencem ao lado interno da fronteira de exclusão. Nesse caso, a 

identidade de cada elemento do sistema é dividida: por um lado cada diferença expressa a si 

mesma como diferença, por outro, cada uma delas anula a si mesma enquanto tal ao entrar 

numa relação de equivalência com todas as outras diferenças do sistema. A totalidade 

significativa é entendida como um sistema de diferenças. Nesse caso, só há sistema se houver 

uma exclusão radical, exclusão que é fundamento e condição de todas as diferenças. 

Essa ambivalência é constitutiva de toda identidade sistêmica, ela é essencial para 

entender a impossibilidade radical de um sistema que seja pura presença, isto é, de um sistema 

que não pode ter um fundamento positivo e significar a si mesmo em termos de qualquer 

significado positivo. Trata-se de um sistema constituído através da exclusão que interrompe o 

jogo da lógica diferencial, pois aquilo que está excluído do sistema, longe de ser algo 

positivo, é o simples princípio da positividade – o ser enquanto tal. Isso já enuncia a 

possibilidade de um significante vazio – um significante do puro cancelamento de toda 

diferença.  

Tal processo só é possível pela dimensão da exclusão, caso contrário o caráter 

diferencial se imporia e, como consequência, os limites do sistema seriam deslocados. Por 

esse processo, as várias categorias excluídas cancelam suas diferenças por meio da formação 

de uma cadeia de equivalências. 

Nesse caso, o significante vazio se anuncia novamente através da função 

equivalencial que prevalece sobre a lógica da diferença - as diferenças se anulam em cadeias 

equivalências (LACLAU, 2011b). É importante observar que isto é o resultado de diferentes 

lutas particulares que foram penetradas por essa ambiguidade constitutiva, tornando possível a 



36 

relação de equivalências, ou, nas palavras de Burity (2008, p. 46), “os significantes vazios 

tornam-se não apenas loci de atos de identificação, mas também objeto de luta com vistas ao 

seu “preenchimento” por sentidos particulares”. 

Segundo Lopes (2010), os limites no processo de significação se dão em contextos 

contingentes, contingência que se opõe tanto à necessidade quanto à impossibilidade. Por sua 

vez, as experiências contingentes se dão em uma estrutura falida, na qual os contextos têm 

limites impossíveis. Desse modo, os limites, ao mesmo tempo em que são necessários, são 

impossíveis.  

Nesse caso, a estrutura social é definida por meio de suas fronteiras, fronteiras que só 

podem ser definidas a partir da articulação de diferenças que se antagonizam com algo que 

está fora dessa mesma estrutura. Se esse exterior com o qual a estrutura se antagoniza define a 

estrutura, também é capaz de expressar seu caráter contingente. Por isso, todo sentido 

decorrente de uma dada estrutura de significação é contingente e histórico, não é um 

transcendental nem se refere a alguma forma imanente.  

A noção de significante vazio está fundada na noção de hegemonia em sua relação 

com a ideia de falta constitutiva ou de incompletude identitária, que visa a preencher – 

sempre de forma incompleta – essa ausência de plenitude (MENDONÇA, 2009). Em outras 

palavras, o esvaziamento de um significante particular de seu particular significado 

diferencial é o que permite a emergência de significantes vazios como significantes de uma 

falta, de uma totalidade ausente (LACLAU, 2011b).  

Dessa maneira, uma relação hegemônica é a tentativa de constituição de uma ordem. 

O processo hegemônico sempre parte de um discurso particular que consegue representar 

discursos ou identidades até então dispersos, trata-se, portanto, de um processo de 

universalização do particular. Nesse sentido, o „ponto nodal‟ tem o papel de fixar de modo 

precário e contingente o sentido do discurso e, a partir deste, articular elementos que 

previamente estavam articulados entre si. Isto significa dizer que não é possível garantir que 

determinado discurso ou grupo social a priori consiga articular outros discursos ou grupos, 

como assevera Mendonça (2009).  

De igual modo, Lopes e Macedo (2011a) explicam que o que garante que o discurso 

tenha um centro provisório e contextual é a articulação em torno do combate a um inimigo 

comum, um exterior que configura a própria articulação. Nessa articulação, os sujeitos se 

constituem por processos de identificação marcados pela contingência, na medida em que 

tomam decisões sem nenhuma base racional a priori que defina a direção supostamente 

correta ou mais adequada para o processo político.  
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Este sujeito constituído na ação política é um sujeito cindido, um sujeito a quem 

sempre falta algo, que é justamente a condição para a ação política. Isso porque o movimento 

visando a uma dada ação consiste na busca por preencher essa falta da estrutura que constitui 

o sujeito. A ação de mudança é o horizonte, o excesso de sentido que não pode ser 

simbolizado a não ser como lugar vazio (LOPES; MACEDO, 2011a). 

Vemos então que a hegemonia discursiva de Laclau é um lugar vazio, mas um vazio 

que tem significado porque é um vazio dentro da significação de um processo de lutas 

políticas, marcado por disputas entre as diferentes demandas e pelos antagonismos inerentes a 

esse mesmo processo.  

Por analogia, podemos dizer que a política de currículo para a formação de professores 

para a Educação Básica, particularmente para a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, torna-se, assim, uma luta por sua própria significação do que vem a ser 

formação, currículo, docência e o próprio curso de Pedagogia. É um jogo político que produz 

sentidos para a formação de professores e para o estágio supervisionado, sendo importante 

mostrar as marcas contingentes de sua constituição. 

 

2.3 HEGEMONIA E ANTAGONISMO 

 

Como dissemos, a noção de antagonismo é importante, uma vez que sem antagonismo 

não há hegemonia. Para Laclau e Mouffe (1987), os limites de toda objetividade discursiva é 

o antagonismo. O antagonismo é visto como a impossibilidade de constituição plena das 

identidades, quer dizer, 

 

[...] a presença do outro me impede ser totalmente eu mesmo. [...] É porque 

um camponês não pode ser um camponês porque existe um antagonismo 

com o proprietário que o expulsa da terra. Na medida em que há 

antagonismo eu não posso ser uma presença plena para mim mesmo 

(LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 215). 

 

Tal como concebe Laclau (2000, p. 34), o antagonismo se encontra com um “exterior” 

constitutivo; um “exterior” que bloqueia a identidade do “interior” (e que é, no entanto, a 

condição de sua constituição). No antagonismo, a negação não procede do “interior” da 

própria identidade, mas vem, em seu sentido mais radical, do “exterior”. Se o antagonismo é 

constitutivo, a força antagônica mostra uma exterioridade que pode ser certamente vencida, 

mas que não pode ser dialeticamente recuperada (LACLAU, 2011a).  
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O antagonismo constitui os limites de toda objetividade, que se revela como 

objetivação parcial e precária. Com isso, o antagonismo testemunha a impossibilidade de uma 

sutura última, sendo a experiência do limite do social (LACLAU; MOUFFE, 1987). É assim 

que Laclau (2011a) formula a noção de um antagonismo constitutivo, de uma fronteira 

radical que requer um espaço fraturado.  

Em outras palavras, toda constituição discursiva é antagônica, todo discurso, toda 

identidade formada por uma articulação discursiva se dá a partir de seu próprio corte 

antagônico, ou seja, outro discurso que nega, que ameaça a existência de todos os elementos 

que constituíram um determinado discurso, como explica Mendonça (2009). Em resumo, 

pode-se dizer que o social é um social ontologicamente conflitivo. 

Na opinião de Marchart (2008), o conceito de antagonismo constitui-se na maior 

contribuição de Laclau e Mouffe (1987) para o pensamento social contemporâneo. Segundo o 

autor, o conceito foi concebido para explicar o processo pelo qual o social, que é o reino das 

diferenças discursivas, torna-se homogeneizado em uma cadeia de equivalências vis-à-vis 

com um exterior puramente negativo. Para facilitar a compreensão, transcrevemos abaixo o 

exemplo dado por Marchart.  

 
Num estado de opressão, diferentes setores sociais podem estabelecer entre 

eles mesmos uma relação de equivalência vis-à-vis com seu exterior 

constitutivo, o opressor, já que as diferenças entre tais setores permanecerão 

esquecidas enquanto sua relação antagônica com o opressor se mantiver 

intacta. Numa situação de redução do antagonismo, a relação equivalencial 

será transformada de volta, passo a passo, numa fileira de diferenças 

(MARCHART, 2008, p. 10). 

 

Assim, hegemonia, a partir desse ponto de vista, deve ser entendida como um esforço 

para construir discursivamente, fora de um terreno de diferenças, o “bloco histórico” de uma 

formação hegemônica específica, completa Marchart (2008). Essa noção de 

impedimento/bloqueio/antagonismo é importante para o nosso estudo, pois é o que garante a 

articulação das demandas na luta política que vamos focalizar, quer dizer, na análise do 

debate da política curricular para a formação de professores da Educação Básica e dos 

sentidos do estágio supervisionado. 

Sobre hegemonia e antagonismo, convém retomar algumas particularidades 

desenvolvidas por Laclau e Mouffe nos anos oitenta: a especificidade da prática hegemônica 

se dá no campo das práticas articulatórias antagônicas, no enfrentamento de forças políticas 

antagônicas, de fenômenos de equivalência e efeitos de fronteira. Dessa maneira, as duas 

condições de uma articulação hegemônica são, pois, a presença de forças políticas 
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antagônicas e a instabilidade das fronteiras que as separam. “Somente a presença de uma 

vasta região de elementos flutuantes e sua possível articulação a campos opostos - o que 

implica a constante redefinição destes últimos – é o que constitui o terreno que nos permite 

definir uma prática como hegemônica” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 232). 

Portanto, as práticas hegemônicas pressupõem um campo social dividido por relações 

antagônicas e a presença de elementos contingentes – ou “elementos flutuantes” - que podem 

ser articulados por projetos políticos opostos. Os elementos flutuantes ou significantes 

flutuantes são aqueles elementos ambíguos sempre “sobredeterminados” por uma pluralidade 

de sentidos no campo discursivo (HOWART, 2008). 

Podemos assim dizer que as práticas hegemônicas implicam o deslocamento de um 

conjunto de demandas de um lugar social a outro, ou de um grupo a outro. De modo mais 

sistemático, “a maior aspiração de projetos hegemônicos é construir e estabilizar sistemas de 

sentido ou „formações hegemônicas‟ que, no nível social, se organizam em torno da 

articulação de pontos nodais”
8
 (HOWARTH, 2005, p. 321). Podemos até pensar que essas 

noções são puras abstrações formais, mas elas são essenciais para o estudo do processo 

histórico concreto, não apenas porque a construção teórica do objeto é um requisito de 

qualquer prática intelectual que mereça esse nome (LACLAU, 2000). 

 Mediante o exposto, reafirmamos a centralidade dada à noção de “discurso” por ser 

algo que não tem lugar apenas no nível de palavras e imagens, mas também se sedimenta em 

práticas e instituições. Discurso “implica a articulação de palavras e ação, de maneira que a 

função de fixação nodal nunca é uma mera operação verbal, senão que está inserida em 

práticas materiais que podem adquirir força institucional” (LACLAU, 2011a, p. 139). 

Marchart (2008), referenciando Laclau e Mouffe (1987), acentua se o discurso é 

considerado como algo central, então nunca estaremos numa situação em que a sociedade 

encontre sua base última ou atinja sua totalidade, onde o antagonismo desapareça e a política 

termine. A impossibilidade da sociedade é uma implicação necessária do construtivismo e o 

social apenas existe como um esforço para construir aquele objeto impossível.  

Isso nos leva a reafirmar a noção de impossibilidade da sociedade e do seu esforço 

para construir um objeto impossível. Esse esforço é exatamente a política. A articulação 

política ou a construção é, portanto, apenas possível na medida em que a sociedade é 

impossível. A sociedade é impossível de constituir-se plenamente, do ponto de vista da 

completude de seus sentidos, da reconciliação consigo mesma. 

                                                 
8
 Como já dissemos anteriormente, os pontos nodais podem ser definidos como condensações privilegiadas de 

sentidos que fixam parcialmente as identidades de um conjunto particular de significantes. 
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Nesse sentido, a sociedade não é um conjunto fechado, mas um espaço aberto, uma 

estrutura descentrada, cujos sentidos são construídos de modo parcial e contingente. Assim, a 

sociedade deve ser entendida “como o efeito de uma ausência ou negatividade, residindo 

exatamente no antagonismo insolúvel entre tentativas de dominar o sentido do social” 

(MARCHART, 2008, s/n).  

Como estamos situadas no terreno político da política curricular para a formação de 

professores, convém adentrarmos na análise de noções como “o político” e “a política” na 

teorização de Laclau e Mouffe, isto porque consideramos que tal aporte conceitual 

potencializa as bases teórico-metodológicas de nossa pesquisa. 

 

2.4 HEGEMONIA: “O POLÍTICO” E “A POLÍTICA” 

 

Este é mais um dos temas importantes nas obras de Laclau e Mouffe. Ambos os 

autores concebem o político como constitutivo em oposição ao político subsumido em – ou 

derivado de – outra lógica, por exemplo, econômica ou social. O político tem uma marca 

diferencial: é uma forma de poder que não pode ser reduzida a regras procedimentais nem ser 

sobreposta pela lógica social (DYBERG, 2008).  

Segundo Dyberg (2008), o conceito de hegemonia tem desempenhado um papel 

central na proposta de uma concepção não reducionista e, portanto, não essencialista - do 

político -, que gira em torno de mecanismos políticos de ordenamento das relações sociais. 

Como assinala Dyberg, Laclau tem enfatizado dois níveis de análise na lógica da hegemonia: 

o político – como o terreno em que se produzem as articulações – e a política – a estruturação 

das articulações (DYBERG, 2008, p. 299).  

Nesse sentido, Mouffe (2005) considera que o poder é constitutivo das relações sociais 

e a política, a expressão de uma hegemonia: 

 

qualquer ordem política é a expressão de uma hegemonia, de um padrão 

específico de relações de poder, a prática política não pode ser entendida 

como simplesmente representando os interesses de identidades pré-

constituídas, mas como constituindo essas próprias identidades em um 

terreno precário e sempre vulnerável (MOUFFE, 2005, p. 19). 

 

Podemos sistematizar alguns aspectos do “político” para Laclau, conforme Dyberg 

(2008, p. 301-302). Há um nível político de ordem mais elevada – sua função de articular o 

particular e o universal – e um nível menos elevado que se atém à política – a estruturação 
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política das relações hegemônicas
9
. Compreender o político e a política de acordo com estes 

delineamentos implica, primeiro, desvincular-se de sua sujeição espacial e temporal a formas 

de regime e a relações hegemônicas. Em outras palavras, a função do político não deve 

reduzir-se à sua estruturação historicamente contingente. Segundo, o político é a prática de 

articular o particular e o universal, prática que, enquanto matriz da política, possui uma 

dimensão espacial e outra temporal, nenhuma das quais tem uma forma ou conteúdo a priori. 

Terceiro, a intenção de preencher a brecha entre o universal e o particular é um ato político 

que depende da articulação de forças hegemônicas, e significa que as decisões excedem a 

estrutura que as condiciona (DYBERG, 2008, p. 301). 

Mouffe (2003) introduz a distinção entre “a política” e “o político” definindo da 

seguinte maneira:  

Por “político” refiro-me à dimensão do antagonismo que é inerente a todas 

as sociedades humanas, antagonismo que pode assumir formas muito 

diferentes e emergir em relações sociais diversas. “Política”, por outro lado, 

indica o conjunto de práticas, discursos e instituições que procuram 

estabelecer certa ordem e organizar a coexistência humana em condições que 

são sempre conflitantes porque são sempre afetadas pela dimensão do 

“político” (MOUFFE, 2003, p. 15).  

 

Em outro artigo, Mouffe (2005) esclarece 

 

Considero que é apenas quando reconhecemos a dimensão do “político” e 

entendemos que “política” consiste em domesticar a hostilidade e em tentar 

conter o potencial antagonismo que existe nas relações humanas que 

seremos capazes de formular o que considero ser a questão central para a 

política democrática (MOUFFE, 2005, p. 20). 

 

A autora assinala que a política visa à criação da unidade em um contexto de conflitos 

e diversidade; está sempre ligada à criação de um “nós” em oposição a um “eles”; e que a 

novidade da política democrática não é a superação dessa oposição nós-eles – que é uma 

impossibilidade -, mas o caminho diferente em que ela é estabelecida (MOUFFE, 2005, p. 

20). Para Mouffe (2003), esse caminho diferente no campo da política democrática visa a 

transformar um “antagonismo” em “agonismo”, ou um modelo de pluralismo agonístico
10.

 

Assim, a autora formula sua concepção de política democrática. O propósito da política 

democrática “é construir o „eles‟ de tal modo que não sejam percebidos como inimigos a 

                                                 
9
 Sobre a relação hegemônica propriamente dita, Dyberg (2008, p. 303) esclarece: o particular torna-se 

significante da totalidade (comunitária) ausente da sociedade. 

10
 Não temos a intenção de aprofundar o modelo do pluralismo agonístico, formulado por Mouffe. Nele, 

interessa-nos evidenciar a importância de sua dimensão conflitual, tal como afirma a autora: “[...] que enfatiza 

a importância de reconhecer-se a sua dimensão conflitual” (MOUFFE, 2005, p. 20). 
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serem destruídos, mas como adversários, ou seja, pessoas cujas idéias são combatidas, mas 

cujo direito de defender tais idéias não é colocado em questão” (MOUFFE, 2005, p. 20) 

Mouffe (2005, p. 20) adverte: 

 

a „categoria adversário‟ não elimina o antagonismo e ela deve ser distinguida 

da noção liberal do competidor com que ela é identificada algumas vezes. 

Um adversário é um inimigo, mas um inimigo legítimo, com quem temos 

alguma base comum, em virtude de termos uma adesão compartilhada aos 

princípios ético-político da democracia liberal: liberdade e igualdade”. 

 

 

Podemos assim dizer, na perspectiva agonística da política como o conjunto de 

práticas, discursos e instituições que disputam hegemonia, o diálogo é sempre conflituoso, 

provisório e contingente. Por analogia, consideramos o diálogo entre os grupos políticos para 

a definição das políticas curriculares para a formação de professores sempre conflituoso, de 

disputas e negociações constantes. 

Para Laclau (2000), a política ocupa o papel de uma ontologia social. Em suas 

palavras “há política porque há subversão e deslocamento do social. Isso implica que todo 

sujeito é, por definição, político” (LACLAU, 2000, p. 77). Mais adiante o autor completa: “se 

a política é o conjunto das decisões tomadas num terreno indecidível, isto é, num terreno em 

que o poder é constitutivo, então o social só pode consistir em formas sedimentadas de um 

poder que borrou os traços de sua própria contingência” (LACLAU, 2000, p. 154). Vale 

ressaltar que Laclau se refere a “a política” nos termos usados por Mouffe (2003) como “o 

político” como o lugar de antagonismos. 

Compreender a “política” a partir de uma estrutura indecidível implica que “se dois 

grupos diferentes têm optado por decisões distintas, como não há fundamento racional último 

para decidir entre ambas, a relação entre ambos os grupos será uma relação de antagonismo e 

poder” (LACLAU, 2000, p. 47). Desse modo, pode-se dizer que o discurso é uma 

consequência de práticas hegemônicas de articulação, conforme nos explica Sales (2008), que 

nos conduzem de um nível indecidível de abertura não totalizável de discurso (singularidade) 

para um nível decidível de discurso (determinação). Nas palavras de Sales (2008, p. 154), 

podemos entender que “a indecidibilidade não significa a impossibilidade de qualquer 

decisão, mas define a ausência de uma necessidade lógica, uma lei imanente ou uma relação 

de forma e conteúdo a exigir a priori um resultado em detrimento de outro”. 

Dito de outro modo, nessa estrutura não existe uma base racional para a tomada de 

decisão, quando faltam determinações de qualquer espécie, capazes de definir a priori como 
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decidir em dada direção, quando faltam as garantias de estar tomando a decisão certa, assim é 

que nos constituímos como sujeitos da decisão e exercemos a política. Quando o fundamento 

é um lugar vazio na estrutura é que exercemos a política (LOPES, 2010).  

Em suma, para Laclau, “política” é a tomada de decisão a partir de estruturas 

indecidíveis, estruturas essas que não têm nenhuma base racional, tampouco representam a 

aplicação de uma regra, de uma lei ou de um fundamento final, mas consistem nas lutas para 

ocupar os espaços provisoriamente vazios e essas lutas são sempre lutas por hegemonia, na 

medida em que as relações sociais são sempre contingentes, são sempre relações de poder. No 

terreno indecidível do jogo político, as regras são indecidíveis, isto é, se transformam a cada 

nova ação na luta em torno de significados. 

Em relação ao agente dessa decisão, ressalte-se que o mesmo não deve ser considerado 

como uma entidade separada da estrutura, senão constituído na relação com ela. Se por um 

lado o sujeito não é externo à estrutura, por outro, “se autonomiza parcialmente a respeito 

desta, na medida em que ele constitui o lócus de uma decisão que a estrutura não determina” 

(LACLAU, 2000, p. 47). Em outras palavras, este sujeito constituído na ação política é capaz 

de transcender à estrutura, ao mesmo tempo em que só pode agir porque esta mesma estrutura 

se constitui (LOPES; MACEDO, 2011a, p. 253). Sob essa ótica, consideramos como Lopes 

(2010, p. 33): “somos sujeitos políticos, exercemos a política, uma política sem garantias, sem 

um horizonte definido a ser alcançado”.  

Com isso, estamos chegando à compreensão da especificidade do político no sentido 

laclauniano: (a) que o sujeito não é outra coisa que a distância entre a estrutura indecidível e a 

decisão; (b) que a decisão tem, ontologicamente falando, um caráter fundante tão primário 

como a estrutura a partir da qual é tomada, e que não está determinada por esta última; (c) que 

se a decisão tem lugar entre indecidíveis estruturais, o tomar-lhe somente pode significar a 

repressão
11

 das decisões alternativas que não se realizam (LACLAU, 2000, p. 47). Isto quer 

dizer que a objetividade resultante de uma decisão, em seu sentido fundamental, se constitui 

como relação de poder. 

Discorrer sobre “o político” e “a política” é relevante na medida em que estamos no 

terreno político da política, no terreno das articulações discursivas para a construção de 

                                                 
11

 Por “repressão”, Laclau (2000, p. 48) entende a supressão externa de uma decisão, uma conduta, uma crença, e 

a imposição de outras que não têm medida comum com as primeiras. O autor adverte, ainda, que as 

possibilidades reprimidas não são todas aquelas que resultam logicamente possíveis em certa situação – quer 

dizer, todas aquelas que não violam o princípio da contradição – senão tão somente aquelas que podemos 

denominar como possibilidades iniciadas, aquelas que têm um princípio de atualização e têm sido eliminadas. 
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projetos hegemônicos para o currículo de formação dos professores da educação básica. Um 

terreno em que se produzem as articulações e onde se dá a estruturação das articulações.  

Nesse terreno, o nosso foco são as demandas políticas e as disputas discursivas no 

debate sobre a formação de professores entre as esferas governamentais (MEC/CNE) e as 

entidades acadêmicas de educadores reunidas em torno da Anfope. Grupos políticos que são 

compreendidos a partir da lógica da articulação discursiva e não como territórios fixos e de 

relações de poder verticalizadas (LOPES, 2010). Aprofundaremos este tema tratando de 

discutir na seção seguinte, hegemonia e desconstrução dos discursos. 

 

2.5 HEGEMONIA E DESCONSTRUÇÃO 

 

Laclau opera com a desconstrução como uma estratégia alternativa ao pensamento 

moderno, numa tentativa de mostrar que as categorias básicas da modernidade não constituem 

um bloco essencialmente unificado, mas são o resultado sedimentado de uma série de 

articulações contingentes. Convém salientar que, para Laclau, isso implica, por um lado, “uma 

nova atitude frente à modernidade: não uma ruptura radical, mas uma nova modulação de seus 

temas; não um abandono de seus princípios básicos, mas sua hegemonização a partir de uma 

perspectiva diferente” (LACLAU, 2011b, p. 134).  

A desconstrução (déconstruction) é uma noção tomada de Jacques Derrida. Segundo o 

Glossário de Derrida
12

, desconstrução consiste em denunciar num determinado texto (o da 

filosofia ocidental) aquilo que é valorizado e em nome de quê e, ao mesmo tempo, em 

desrecalcar o que foi estruturalmente dissimulado nesse texto. 

A leitura desconstrutora propõe-se como leitura descentrada e, por isso mesmo, não se 

reduz apenas ao movimento de renversement, pois se estaria deslocando o centro por 

inversão, quando a proposição radical é a de anulação do centro como lugar fixo e imóvel. O 

descentramento é, pois, a abolição de um significado transcendental que se constituía como 

centro do texto. Descentramento é a independência total da cadeia dos significantes. 

O caráter contingente das articulações possibilita a ampliação de novos horizontes, na 

medida em que outras articulações – igualmente contingentes – também demonstrarão sua 

possibilidade. Isto significa uma expansão do campo da política ao invés da sua retração – um 

alargamento do campo da indecidibilidade estrutural que abre caminho para um aumento do 

                                                 
12

Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/62972055/santiago-Glossario-de-Derrida>. Acesso em: 01 jun. 2014. 

http://pt.scribd.com/doc/62972055/santiago-Glossario-de-Derrida
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campo da decisão política. “É aqui que „desconstrução‟ e „hegemonia‟ mostram sua 

complementaridade como dois lados de uma única operação” (LACLAU, 2011a, p. 134).  

São, pois, esses dois lados de uma única operação que podem contribuir na 

problematização e no questionamento do debate da política curricular no contexto de 

reformulação curricular dos cursos de formação de professores, na medida em que estamos no 

terreno instável da política curricular para a formação de professores, um terreno em que “a 

política é a articulação de elementos heterogêneos e essa articulação é essencialmente 

tropológica, pois pressupõe a dualidade entre instituir e subverter posições diferenciais [...]” 

(LACLAU, 2011a, p. 202). Dito de outro modo, a política curricular para a formação de 

professores é um campo de articulação e subversão de sentidos em meio à complexidade do 

social que, pela sua própria natureza, impede a constituição plena de sentidos.  

Convém esclarecer que não utilizamos a desconstrução como método até porque “não 

existe uma fórmula para se realizar essa operação (da desconstrução)” (LOURO, 1994 apud 

CORAZZA, 1995, p. 212). Ao corroborar com essa citação, Louro (1994) cita o próprio 

filósofo Derrida que numa entrevista diz: “a desconstrução não é um método, não é um 

sistema de regras ou de procedimentos. Há regras limitadas, se se quiser, recorrências, mas 

não há uma metodologia geral da desconstrução. O jogo desconstrutuivo deve ser, na maior 

medida possível, idiomático, singular, deve ajustar-se a uma situação, a um texto, a um 

corpus, etc., [...] (DERRIDA, s/d apud CORAZZA, 1995, p. 212). 

Segundo Corazza (1995), a desconstrução é um termo de cunho recente na filosofia, 

porém corresponde a um conceito, a um modo de exercitar o pensamento crítico que já tem 

sua história, e cujo patrimônio genético deve ser buscado, inicialmente no Iluminismo, 

sobretudo francês, passando por Feuerbach e Marx, por Nietzsche e a genealogia, por Freud e 

a interpretação, por Heidegger, até chegar em Derrida. É, sobretudo, com este filósofo que a 

desconstrução (traduzida por ele, da destruktion de Heidegger, para tomar o lugar da 

representação e da descrição dos fenômenos) se torna um conceito central, não apenas por seu 

esquema teorético, como também para o campo de toda filosofia contemporânea. 

Derrida emprega a desconstrução para trabalhar os textos e suas sedimentações, 

sublinhando neles a singularidade do pensamento filosófico ocidental, qual seja, uma 

metafísica escondida, mas onipresente – da presença do ser, do princípio, da origem fixa, que 

constitui o logofonocentrismo. Derrida (1987apud CORAZZA, 1995, p. 213) descreve a 

estratégia desconstrucionista como inversão da violenta hierarquia existente nos textos, a qual 

estabelece uma relação de comando – axiológico, lógico etc. – de um dos termos sobre o 
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outro, colocando o praticante da desconstrução a trabalhar dentro dos termos do sistema, mas 

com o objetivo de rompê-lo. 

Queremos tão somente enfatizar, conforme Laclau (2011a), que a desconstrução 

mostra as relações contingentes de uma identidade, de modo que o contingente é parte 

essencial do necessário. Isso leva o autor a dizer que há uma indecidibilidade necessária 

inscrita em toda estrutura
13

.  Para melhor entender, vale citar suas palavras: 

 

Pois a estrutura requer conexões contingentes, mas tais conexões – 

precisamente por serem contingentes – não podem ser logicamente derivadas 

de qualquer ponto no interior da estrutura. Assim, o fato de que apenas um 

dos caminhos possíveis seja tomado, de que apenas uma das conexões 

contingentes seja efetivada, é indecidível no contexto da estrutura 

(LACLAU, 2011a, p. 136). 

 

Por isso, o autor afirma que a „estruturalidade‟ da estrutura, no que ela tem de 

efetivação de uma série de conexões contingentes, não pode encontrar em si mesma a fonte 

dessas conexões. É preciso uma fonte externa de certo conjunto de conexões estruturais, 

denominada de força. É exatamente neste ponto que „desconstrução‟ e „hegemonia‟ se 

cruzam. “Pois se a „desconstrução‟ descobre o papel da decisão a partir da indecidibilidade da 

estrutura, „hegemonia‟, como teoria da decisão tomada num terreno indecidível, requer que o 

caráter contingente das conexões aí existentes seja inteiramente demonstrado pela 

desconstrução” (LACLAU, 2011a, p. 137). 

Como dissemos anteriormente, as articulações hegemônicas são pensadas como 

construções contingentes, precárias e pragmáticas. Dessa maneira, vale retomar: o exercício a 

que nos propomos é identificar e analisar as diferentes demandas, os antagonismos e as 

disputasde significação acerca do currículo para a formação dos professores no contexto de 

definição das diretrizes curriculares nacionais, operando com a lógica da equivalência e da 

diferença, a fim de verificar se há processos hegemônicos. 

A nosso ver, isso possibilita a desconstrução de discursos. Ou seja, é desconstrução 

dos discursos porque “procura identificar sintomas de indecidibilidade, de ambiguidades e 

oscilações de sentido” (ANDRADE, 2013, p. 83). Podemos completar dizendo que é 

desconstrução porque é possível repensar criticamente proposições acerca do conhecimento, 

da formação, do currículo, da docência, da prática e do estágio supervisionado, exercitando a 

crítica quanto à pretensão de originalidade, verdade, autonomia e essencialismos nos 

                                                 
13

 Por estrutura o autor entende uma identidade complexa constituída por uma pluralidade de momentos. 
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discursos com os quais lidamos, quais sejam: o das entidades acadêmicas de educadores 

reunidas em torno da Anfope e do MEC/CNE no debate de produção e definição das políticas 

curriculares para a formação de professores. 

Neste sentido, vale retomar Corazza (1995, p. 217) ao afirmar que para isso “é preciso 

considerar o(s) lugar(es) de onde estamos processando a crítica, por suposto, tão 

impregnado(s) de tradição (e de poder) quanto o próprio texto”. É preciso levar isto em conta 

“para que um/uma intelectual não fique tentado/a a pretender falar e analisar de um outro 

lugar – iluminado, lúcido, não metafísico -, que só pode ser ilusório” (CORAZZA, 1995, p. 

217). Certamente, esta situação colocaria as operações desconstrucionistas em permanente 

suspeição de seus próprios resultados. 

Como estamos operando com o pensamento pós-estruturalista para analisar o nosso 

objeto de estudo – o debate da política curricular para a formação de professores e os sentidos 

do estágio supervisionado -, pensamos nele como um objeto simbólico, dentro de um 

processo de significação e de disputa hegemônica pela produção de sentido. Como um objeto 

simbólico, não há consensos em relação ao conhecimento e ao currículo, pois com a „virada 

linguística‟ os filósofos da linguagem como Wittgenstein se despedem de uma metafísica da 

linguagem e trazem a linguagem para o mundo cotidiano; ela não está fundada num outro 

lugar. De igual modo acontece com a cultura, não há um outro mundo a pensar aquilo que 

chamamos de cultura (VEIGA-NETO, 2003).  

Nessa perspectiva, a linguagem é pensada como um jogo, ela é sempre contingente e, 

por isso, existe uma margem de indeterminação nas coisas ditas e pensadas. Isso não 

compromete a possibilidade do discurso significativo, mas ao contrário, abre a possibilidade 

para que sempre se continue a conversação. Vale ressaltar que para Wittgenstein
14

 existe uma 

gramática profunda pautada por regras; mas se trata de regras contingentes, cujo uso se 

origina e se transforma no curso da vida. Ou seja, isso não significa a ausência de regras, mas 

são regras de uso determinado pela prática da linguagem (VEIGA-NETO, 2003). 

Quando as formas tradicionais de pensar o conhecimento e a cultura são questionadas, 

as formas de pensar o currículo também são atingidas. Isso será discutido no próximo 

capítulo. Por ora, gostaríamos de enfatizar que „desconstruir um discurso‟ na perspectiva da 

teoria do discurso de Laclau é “buscar nas profundezas que forças foram intensificadas, 

combatidas, reforçadas ou destruídas. Que valores e crenças fazem variar as intensidades e 
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Na última seção deste capítulo, trataremos mais detalhadamente as idéias de Wittgenstein no contexto da 

„virada linguística‟. 
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oscilar as distribuições de poder” (SALES, 2008, p. 160 apud ANDRADE, 2013, p. 83). 

Concluímos esta seção com Duque-Estrada (2004, p. 34) ao explicar que desconstruir  

 
não consiste em golpear e destruir, aproximar-se de alguma coisa para 

desferir-lhe um ataque, o que constituiria a sua própria violência. 

Desconstruir é, antes, um acontecimento, cuja necessidade é intrínseca à 

violência daquilo mesmo que se desconstrói. Essa necessidade da 

desconstrução não é a de uma autodestruição que já estivesse desde o início 

destinada a ocorrer, mas, antes, o que a princípio pode parecer paradoxal, a 

de uma afirmatividade que se abre ao infinito. 

 

 

No item a seguir, trataremos de discutir categorias como hegemonia, demandas e 

articulação na perspectiva da TD de Ernesto Laclau. 

 

2.6 HEGEMONIA, DEMANDAS E ARTICULAÇÃO 

 

Começamos esta seção procurando entender como surge uma demanda na perspectiva 

da teoria do discurso. Para Laclau (2011a), se uma demanda específica, no sentido de um 

pedido, uma solicitação ou uma reivindicação feita por sujeitos ou grupos sociais é satisfeita, 

então o problema está resolvido e não há equivalência entre elas. Mas se a demanda não é 

satisfeita, haverá uma frustração dessa demanda e outras demandas igualmente insatisfeitas se 

acumularão, estabelecendo-se entre elas uma relação equivalencial (LACLAU, 2011a)
15

. Dito 

de outro modo, uma fronteira política interna é formada, dando lugar ao surgimento de uma 

cadeia equivalencial de demandas insatisfeitas. 

A pluralidade de demandas através de sua articulação equivalencial é o que Laclau 

(2011a, 2006) denomina de demandas populares. Nessa articulação plural se encontram 

demandas distintas umas das outras, cada uma com sua particularidade, de modo que todos os 

elementos da cadeia são heterogêneos. Podemos então perguntar, o que as une? O que as une 

é a oposição comum ao sistema ou a uma força antagônica. As distintas demandas se unem 

em uma luta política, articulando outras demandas insatisfeitas, que passam a estabelecer 

entre si uma relação de equivalência.  

Dito de outro modo, a unificação dessas diversas demandas – cuja equivalência, até 

este ponto, não havia ido além de um vago sentimento de solidariedade – é um sistema estável 
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 Para Laclau (2006), é justamente essa relação equivalencial que começa a constituir um povo, num sentido 

geral. Ou seja, é precisamente a forma de construir como ator coletivo alguma totalidade emancipatória mais 

ampla. Este tema está na sua obra intitulada La razón populista, onde o autor elabora o seu pensamento sobre o 

político, incluindo sua recente e original teorização acerca do populismo. 
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de significação. Podemos dizer, as articulações se transformam em reivindicações em defesa 

das quais, grupos variados, constituídos como vontades coletivas, se unem por uma luta 

política. 

Laclau (2006) explica ainda que, em certo momento, a cadeia equivalencial pode se 

estender o suficiente, sendo necessário representá-la simbolicamente. Os meios para essa 

representação são as demandas individuais. Desse modo, certa demanda adquire a função 

suplementar de representar a totalidade da cadeia de equivalências. Essa relação pela qual 

uma certa particularidade assume a função de uma totalidade que a excede é o que Laclau 

chama de relação hegemônica. E a hegemonia, conforme temos discutido, é uma 

particularidade que assume certa função universal. 

Quanto mais estendida for a cadeia de equivalência, menos a demanda que assume o 

papel de representar a cadeia como um todo vai manter um vínculo estrito com o que a 

constitui originariamente como particularidade. Dito de outro modo, para ter essa função de 

representação universal, a demanda terá que se despojar de conteúdos precisos e concretos 

(LACLAU, 2006).  

Isto quer dizer que a demanda se esvaziará de sua relação com significados específicos 

e vai se transformando em um significante vazio, um significante que perde sua referência 

direta a um determinado significado (nome). O significante vazio representa uma totalidade 

de elementos essencialmente heterogêneos entre si.  

No limite desse esvaziamento, o que põe em conjunto toda essa cadeia equivalencial é 

um significante que não tem um significado preciso, porque se refere a uma extensionalidade 

muito maior, que somente tende a se unificar em torno de um nome, de um elemento 

puramente conceitual que estabelece a unidade de todas elas. É por isso que existe um 

significante vazio; e é por isso que existe um nome (LACLAU, 2006, p. 25). 

Mediante o exposto, encontramos em Laclau (2006) três dimensões importantes para 

explicar como se formam as demandas: 1) a relação equivalencial; 2) a disputa hegemônica; 

3) o significante vazio. Dessa maneira, o autor busca explicar como se constitui a unidade de 

um grupo, de uma identidade política, a partir de uma dispersão de pontos de ruptura, 

antagonismos e demandas. 

Sobre as demandas no jogo político, Dias e Lopes (2009) explicam que, uma vez 

definidas as demandas no jogo político, os grupos em torno dessas demandas são definidos. 

Não há, portanto, identidades políticas estabelecidas previamente ao processo articulatório. 

No campo de nosso estudo, ou seja, o da política de currículo para a formação de 

professores como articulação discursiva é importante considerarmos a heterogeneidade dos 
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discursos/dispersão de sentidos, os diferentes grupos e a luta política entre eles na disputa da 

produção discursiva sobre a formação, a docência e o currículo. Isso porque Laclau (2011a) 

chama a atenção para o fato de que a divisão da unidade do grupo em unidades menores é o 

que ele denomina de demandas: “a unidade do grupo é, em nossa perspectiva, o resultado de 

uma articulação de demandas” (LACLAU, 2011a, p. 9). 

Tudo isso tem em vista a constituição de um projeto hegemônico/aglutinador de 

discursos, formulado através da articulação de inúmeras demandas diferenciadas, todas 

buscando discursivamente fazer valer os seus sentidos no debate da reformulação dos cursos 

de formação de professores, em particular. 

É nesse contexto que procuramos analisar o debate da política curricular para a 

formação de professores. Para tanto, indagamos: quais as demandas, as rupturas e os 

antagonismos no debate da política de currículo para a formação de professores da educação 

básica? Quais demandas particulares se articulam para formar cadeias equivalenciais? Como 

se dá a formação da fronteira antagônica? Quais os sentidos do estágio supervisionado 

construídos ao longo desse debate? Quais demandas se afirmam e se hegemonizam na política 

de currículo? 

Em suma, podemos dizer apoiadas em Laclau e Mouffe que o campo discursivo da 

política de currículo para a formação de professores é caracterizado pela contingência, 

articulação e negociação de sentidos, fortemente marcado pelas disputas de significação e 

conflitos entre os diversos grupos educacionais em conjunto que buscam formar a cadeia 

equivalencial de demandas para a constituição de um projeto hegemônico. 

No item a seguir, discutiremos o pós-estruturalismo distinguindo-o do estruturalismo - 

movimento que o precedeu -, tendo em vista os postulados teóricos da TD se situarem na base 

do pensamento pós-estruturalista. 

 

2.7  TEORIA DO DISCURSO, ESTRUTURALISMO E PÓS-ESTRUTURALISMO: 

TRAJETÓRIAS E APLICAÇÕES TEÓRICAS E FILOSÓFICAS 

 

Autores como Marchart (2008) assinalam que um dos principais feitos da obra de 

Laclau e Mouffe intitulada Hegemonia e Estratégia Socialista foi o emprego extensivo do 

pensamento pós-estruturalista como uma “ferramenta” para a análise política, num sentido 

estrito. Por sua vez, Dallmayr (2008) refere-se à obra de Laclau e Mouffe como aplicação do 

pensamento pós-estruturalista e da estratégia da desconstrução. Esta obra, segundo assinala 

Dallmayr, demonstra as implicações da desconstrução e o antifundacionalismo para a vida 
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política. Quanto a isto, Dallmayr enfatiza: “a importância da desconstrução na obra de Laclau 

e Mouffe se manifesta de maneira proeminente, com especial virulência no contexto do 

pensamento socialista (como parte integral da denominada crise do marxismo)” 

(DALLMAYR, 2008, p. 55), conforme discutimos anteriormente. 

Dessa maneira, consideramos produtivo situar as bases teóricas e filosóficas da teoria 

do discurso, mostrando um pouco da sua trajetória, por intermédio da distinção entre o 

estruturalismo e o pós-estruturalismo, na medida em que nos fornece um contexto teórico e 

filosófico para o nosso estudo investigativo. 

Comecemos por entender o significado do termo “estruturalismo”, segundo o 

Dicionário de Filosofia Nicola Abbagnano (2007). Pelo termo estruturalismo “entende-se 

todo método ou processo de pesquisa que, em qualquer campo, faça uso do conceito de 

estrutura” (ABBAGNANO, 2007, p. 440). Segundo Abbagnano, o termo nasceu na Gestalt e 

na linguística, sendo defendido pelos russos Roman Jakobson e N. Trubetzkoy. De acordo 

com Abbagnano (2007, p. 440), o estruturalismo manifestou oposição a três frentes: 

historicismo, idealismo e humanismo:  

 

contra o historicismo, que é, substancialmente uma consideração 

longitudinal da realidade, uma interpretação da realidade em termos de 

devir, desenvolvimento e progresso, afirma o primado da concepção 

transversal (cros-section), ou seja, da concepção que considera a realidade 

como um sistema relativamente constante e uniforme de relações. O sistema 

não é considerado estático ou imóvel pelo estruturalismo. Contra o 

idealismo, o estruturalismo afirma a objetividade dos sistemas de relações. 

[...] Não se reduzem a um ato ou a uma função subjetiva. Contra o 

humanismo, o estruturalismo afirma a prioridade do sistema em relação ao 

homem, das estruturas sociais em relação às escolhas individuais, da língua 

em relação ao falante individual e, em geral, da organização econômica ou 

política em relação às atitudes individuais. 

 

Nascido fundamentalmente como método e como prática científica, o estruturalismo 

também se organizou como doutrina. Globalmente, o estruturalismo é considerado, ao mesmo 

tempo, método de investigação, análise epistemológica e posicionamento filosófico. “Se bem 

que haja autores no quais o estruturalismo é sobretudo prática científica (p. ex. Lévi-Strauss) e 

outros no quais é sobretudo reflexão epistemológica e filosófica (p. ex. Foucault e Althusser)” 

(ABBAGNANO, 2007, p. 441). 

O estruturalismo francês tem sua origem na linguística estrutural, tal como 

desenvolvida por Ferdinand Saussure e R. Jakobson, na virada dos séculos XIX-XX. Vale 

salientar que o modelo linguístico concebido por Saussure e Jakobson permitia a análise 
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científica da linguagem como um sistema de diferenças, como um sistema sem quaisquer 

termos positivos, iniciando uma ciência das estruturas que abalava os tradicionais 

pressupostos humanistas e românticos que se baseavam nas ideias de intencionalidade, de 

criatividade e de autoria (PETERS, 2000). 

É importante dizer que parte do legado sausurreano consiste no fato de que “como o 

pai da linguística moderna, Sausurre estabeleceu uma ciência geral dos signos, dando ao 

estudo da linguagem, considerada como um sistema de signos, uma firme base metodológica 

e promovendo a semiologia” (PETERS, 2000, p. 21). 

Saussure definia a “palavra” como um “signo”, formado por conceito e som – o 

significado e o significante. A identidade é definida de forma relacional, de modo que a 

relação entre significado e significante é inteiramente arbitrária. Por sua vez, Jakobson é uma 

figura central no desenvolvimento histórico da linguística estrutural. Foi ele que 

primeiramente cunhou, em 1929, o termo “estruturalismo”, para designar uma abordagem 

estruturo-funcional de investigação científica dos fenômenos, com o intuito de revelar as leis 

internas de um sistema determinado. 

O estruturalismo deve ser compreendido no contexto da “virada linguística” que 

caracterizou a filosofia ocidental recente, como assevera Peters (2000). Essa virada 

representou a crítica tanto ao sujeito humanista (autônomo, livre e criativo) quanto ao modelo 

de texto e de interpretação textual que tinha seu centro nesse “sujeito”. Vale dizer, a “virada 

linguística” designa o predomínio da linguagem sobre o pensamento como um objeto de 

investigação filosófica. Fala-se em três “viradas”: como uma maneira de estabelecer uma 

divisão entre a filosofia antiga e a moderna, uma outra divisão entre a moderna e a 

contemporânea (GHIRALDELLI JR., 2010). 

É com Lévi-Strauss que o estruturalismo foi difundido na antropologia moderna, com 

a publicação do livro Anthropologie Structurale em 1958. Após a publicação deste livro, 

floresce na França, nos anos 60, a revolução estruturalista. O contexto é marcado pela 

efervescente produção de seus pensadores como Roland Barthes, M. Foucault, Louis 

Althusser, J. Lacan, Jean Piaget, entre outros. Dessa maneira, o estruturalismo teve inserção 

na antropologia, na crítica literária, na psicanálise, no marxismo, na história, na teoria crítica e 

nos estudos da cultura popular, transformando-se em um poderoso e globalizante referencial 

teórico para a análise semiótica e linguística da sociedade, da economia e da cultura, vistas 

agora como sistemas de significação (PETERS, 2000). 

Argumenta-se criticamente que o desenvolvimento teórico do estruturalismo francês, 

no final dos anos 50 e início dos 60, “levou à institucionalização de um „megaparadigma‟ 
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transdisciplinar, contribuindo para integrar as chamadas „humanidades‟ e as ciências sociais, 

mas o fez sob uma forma exageradamente otimista e cientificista” (PETERS, 2000, p. 10). 

Sobre isso, Abbagnano (2007) faz referência às tentativas de estender o estruturalismo a todas 

as ciências humanas. 

A pretensão ao status de “megaparadigma” se explica pela centralidade da linguagem 

na vida cultural e social humana, considerada como sistema semiótico ou como sistema de 

significação autorreflexivo. É justamente aí que emerge o pós-estruturalismo como uma 

resposta filosófica específica, inspirada em pensadores como Nietzsche e Heidegger, entre 

outros, às pretensões científicas do estruturalismo e também ao status de “megaparadigma”.  

Considerado como um movimento filosófico, o pós-estruturalismo buscou descentrar 

as “estruturas”, a sistematicidade e a pretensão ao cientificismo, criticando a metafísica que 

lhe estava subjacente e estendendo-o em outras direções, preservando, ao mesmo tempo, os 

elementos centrais da crítica que o estruturalismo fazia ao sujeito humano. Dessa maneira, o 

pós-estruturalismo pode ser definido contra o pano de fundo do estruturalismo francês 

(PETERS, 2000).  

No que se refere a essa análise, Peters (2000) baseando-se no trabalho de Alan Schrift 

(1995), assinala que a mais importante diferença entre o estruturalismo e o pós-estruturalismo 

está na renovação do discurso filosófico. Para tanto, vale citar as palavras do autor:  

 

A redescoberta estruturalista de Freud e Marx, juntamente com a 

recuperação de Nietzsche por Heidegger, preparou o palco para a 

emergência do pós-estruturalismo, visto como uma resposta filosófica ao 

privilegiamento das ciências humanas que caracterizou o trabalho dos 

estruturalistas (ALAN SCHRIFT, 1995 apud PETERS, 2000, p. 10). 

 
 

No tocante ao termo “pós-estruturalismo”, segundo o Dicionário de Filosofia, este é 

usado principalmente em meio anglo-americano que na literatura filosófica alemã encontra 

correspondência no termo “neo-estruturalismo” para indicar a geração de pensadores (J. 

Derrida, G. Deleuze, M. Foucault, L. F. Lyotard) sucessiva aos teóricos do estruturalismo, em 

termos substancialmente cronológicos apenas (J. Piaget, C. Lévi-Strauss, J. Lacan em 

especial) (ABBAGNANO, 2007, p. 909).  

Dessa maneira, o pós-estruturalismo é marcado por uma gama bastante diversificada 

de teóricos, tendo como base um quadro teórico de pressupostos subjacentes, comuns a 

“estruturalistas, pós-estruturalistas, semióticos (europeus), marxistas althusserianos, 

lacanianos, foucaultianos” (PETERS, 2000). No entanto, o pós-estruturalismo não pode ser 

reduzido a um conjunto de pressupostos compartilhados, a um método, a uma teoria ou até 
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mesmo a uma escola. Nesse sentido, Peters (2000, p. 29) prefere referir-se a ele como “um 

movimento de pensamento – uma rede complexa de pensamento – que corporifica diferentes 

formas de prática crítica”. Podemos assim dizer que o pós-estruturalismo é interdisciplinar, 

apresentando-se por meio de muitas e diversas correntes. 

O Dicionário de Filosofia esclarece ainda que o pós-estruturalismo reúne orientações 

de pesquisas em boa parte heterogêneas, como veremos na citação a seguir: 

 

como a crítica ao humanismo filosófico, sob o impulso da etnologia e da 

filosofia heideggeriana ( FOUCAULT. As palavras e as coisas, 1966), a 

crítica à racionalidade ocidental, paralela à críticada “metafísica ocidental” 

(FOUCAULT. História da loucura, 1961; G. DELEUZE, Nietzsche e a 

filosofia, 1962), a tentativa de crítica da filosofia da história, orientada pela 

hipótese de um fim da história (L. – F. LYOTARD, A condição pós- 

moderna, 1979) e, prioritariamente, a doutrina filosófica de Derrida (v. 

DESCONSTRUÇÃO; GRAMATOLOGIA)(ABBAGNANO, 2007, p. 908). 

 

Sob essa perspectiva, o pós-estruturalismo é caracterizado como um modo de 

pensamento, um estilo de filosofar e uma forma de escrita. De um modo geral, o termo é um 

rótulo utilizado pela comunidade acadêmica de língua inglesa para descrever uma resposta 

filosófica ao estruturalismo que caracterizava os trabalhos de Claude Lévi-Strauss 

(antropologia), Louis Althusser (marxismo), Jacques Lacan (psicanálise) e Roland Barthes 

(literatura) (PETERS, 2000).  

Convém destacar que a genealogia do pós-estruturalismo tem que ser compreendida, 

em parte, por suas filiações com o pensamento de Nietzsche, que forneceu as fontes de 

inspiração para muitas de suas inovações teóricas. Vale frisar, para a emergência do pós-

estruturalismo, a interpretação que Martin Heidegger fez de Nietzsche, bem como as leituras 

de Nietzsche feitas por Deleuze, Derrida, Foucault, desde o início dos anos 60 até os anos 70 

e 80 (PETERS, 2000), e também conforme vimos anteriormente na citação de Abbagnano 

(2007). 

Segundo descreve Peters (2000), esse grupo de pensadores franceses redescobre a obra 

de Nietzsche, em particular, a sua crítica da verdade, a ênfase na pluralidade da interpretação, 

a importância dada ao conceito de vontade de potência e suas manifestações como vontade de 

verdade e vontade de saber. 

De modo geral, esses temas filosóficos foram assumidos pelos pensadores pós-

estruturalistas franceses. Podemos sistematizar, com base em Peters (2000), alguns desses 

pensadores como Foucault que desenvolve a genealogia nietzscheana (uma forma de história 

crítica que resiste à busca por origens e essências). Vê a verdade como produto de regimes ou 
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gêneros discursivos que têm seu próprio conjunto de regras para construir sentenças ou 

proposições bem formadas. 

Ou como Lyotard que, ao analisar a pragmática da linguagem, apresenta a mesma 

rejeição nietzscheana pelas tendências universalizantes da filosofia moderna. Para melhor 

aprofundar, recorremos ao próprio Lyotard (1988) que, ao falar de uma sociedade pós-

moderna afirma: “Assim, nasce uma sociedade que se baseia menos numa antropologia 

newtoniana (como o estruturalismo ou a teoria dos sistemas) e mais numa pragmática das 

partículas de linguagem. Existem muitos jogos de linguagem diferentes trata-se da 

heterogeneidade dos elementos” (LYOTARD, 1988, p. XVI). 

Por sua vez, Derrida, seguindo Nietzsche e Heidegger, questiona os pressupostos que 

governam o pensamento binário (as oposições binárias sustentam sempre uma hierarquia de 

valor que opera pela subordinação de um dos termos da oposição binária ao outro). Para 

Derrida, segundo explicita Corazza (1995), tanto a linguagem, quanto o pensamento 

ocidentais são fundamentalmente metafísicos porque buscam, de forma incessante, a 

proximidade pura da presença do ser e a possibilidade de seu imediatismo puro. “Por esta 

singularidade metafísica, pensamento-linguagem costumam operar com essencialismos, 

geralmente expressos em pares de oposições binários, tais como: fala/escrita, natureza/cultura, 

presença/ausência, sujeito/objeto, inteligível/sensível, real/ficção, corpo/alma, bem/mal, 

dentro/fora, essência/aparência, etc.” (CORAZZA, 1995, p. 214). Para tanto, utiliza-se da 

“desconstrução” para denunciar e reverter essas hierarquias. Já Deleuze fixa-se na diferença 

como o elemento característico que permite substituir Hegel por Nietzsche, privilegiando os 

“jogos da vontade de potência” contra o “trabalho da dialética”.  

Todos eles seguem o pensamento nietzscheano, especialmente quanto à noção de 

sujeito, ou seja, questionam o sujeito cartesiano-kantiano humanista (sujeito autônomo, livre e 

autoconsciente) que é visto como fonte de todo o conhecimento e da ação moral e política. 

Todos eles descrevem o sujeito em toda sua complexidade histórica e cultural – um sujeito 

descentrado, discursivamente constituído. Também enfatizam que o significado é uma 

construção ativa, totalmente dependente da pragmática do contexto, questionando, portanto, a 

suposta universalidade das chamadas “asserções de verdade” (PETERS, 2000). 

Vale salientar que os pensadores pós-estruturalistas desenvolveram formas peculiares 

e originais de análise (gramatologia, desconstrução, arqueologia, genealogia, semioanálise) 

voltadas para a crítica de instituições específicas (como a família, o Estado, a prisão, a clínica, 

a escola, a fábrica, as forças armadas, a universidade e até mesmo a filosofia), conforme 

assevera Peters (2000). Como demonstramos algumas das características do estruturalismo e 
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do pós-estruturalismo, podemos então perguntar: quais as suas principais diferenças? O que 

têm em comum?  

Das afinidades do estruturalismo e do pós-estruturalismo podemos destacar que ambos 

fazem a crítica à filosofia humanista/noção de sujeito, ou seja, partilham da crítica à noção de 

sujeito racional, autônomo e autotransparente do pensamento humanista (o pensamento 

humanista do Renascimento tinha como pressuposto a existência de um „eu‟ estável, coerente, 

apreensível, capaz de desenvolver um conhecimento sobre si próprio e sobre o mundo por 

meio da razão). Rejeitam, assim, os pressupostos universalistas da racionalidade, da 

individualidade, da autonomia do sujeito humanista. Partilham também a mesma 

compreensão teórica em relação à linguagem e cultura, visto que são concebidos em termos 

de sistemas linguísticos e simbólicos; dão ênfase às inter-relações entre os elementos que os 

constituem. Assim, partem da concepção saussureana de que os signos linguísticos operam de 

forma reflexiva e não referencial: ênfase na operação autorreflexiva da diferença. Os sistemas 

simbólicos (p. ex. cidade, escola, sala de aula etc.) são analisados como códigos, como uma 

linguagem (PETERS, 2000). 

Por fim, partilham a força do inconsciente ou das estruturas ou forças sócio-históricas. 

A ênfase pós-estruturalista no desejo, no corpo e na sexualidade deve-se à influência de 

Freud. Leitura estruturalista de Lacan de Freud – o indivíduo como sujeito do desejo e da 

linguagem, um sujeito dividido, um sujeito da “falta constitutiva”. Ênfase dada nas obras de 

Foucault, Derrida, Lyotard e Deleuze/Guatari sobre o desejo, o corpo e a sexualidade 

(PETERS, 2000). 

Das diferenças entre o estruturalismo e o pós-estruturalismo, destacamos algumas 

como a análise da estrutura. O estruturalismo faz uma análise sincrônica
16

das estruturas 

enquanto o pós-estruturalismo realiza uma análise diacrônica da estrutura, ou seja, por uma 

história crítica, ênfase na mutação, na transformação e na descontinuidade das estruturas; na 

serialização; na repetição; na arqueologia e na “genealogia” (tal como Nietzsche chamou). 

Outro aspecto que se distancia é quanto ao método científico. No estruturalismo, há 

uma crença otimista no método científico ou no cientificismo, fé no progresso e na capacidade 
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 Diacronia/sincronia: Caráter de uma investigação que analisa os fatos em sua história, em seu processo de 

desenvolvimento, em sua evolução. Segundo Saussure, a diacronia é posterior e deve estar subordinada à 

sincronia, ou seja, ao estudo do estado da língua numa época determinada. Oriundos da linguística, os termos 

diacrônico e sincrônico passam a designar, na filosofia, os dois modos de apreensão de um objeto de 

conhecimento em função do tempo. Assim, dado um acontecimento, podemos relacioná-lo, seja com os 

acontecimentos conexos que lhe são contemporâneos (estudo sincrônico), seja com os acontecimentos dos 

quais é o produto ou, em certos momentos, a causa (estudo diacrônico) (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 

53). 
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transformativa do método científico; identifica as estruturas universais como comuns a todas 

as culturas e à mente humana em geral. O pós-estruturalismo faz uma crítica ao cientificismo 

das ciências humanas; posição antifundacionalista (em termos epistemológicos); ênfase na 

interpretação e nas relações diferenciais. 

Destaque-se ainda a noção de binarismos/dicotomias. Para o estruturalismo, tais 

conceitos são definidos em termos de dicotomias ou oposições binárias fundamentais (p. ex. a 

distinção, em Sausurre, entre significante e significado). O pós-estruturalismo questiona essas 

dicotomias: elas não são nem fundacionais nem exclusivas. Criticam a política dos valores 

iluministas e aprofundam a noção de democracia. O argumento é que as democracias liberais 

modernas constroem a identidade política com base em uma série de oposições binárias 

(nós/eles, cidadão/não cidadão, responsável/irresponsável, legítimo/ilegítimo) (PETERS, 

2000). 

Um elemento que distingue o pós-estruturalismo é a diferença (différence). Pensadores 

utilizam de formas variadas (p. ex. Derrida, Deleuze, Lyotard). Tem sua origem em 

Nietzsche, em Sausurre e em Heidegger. Também a noção de poder é característica central do 

pós-estruturalismo. Destaca-se Foucault e sua analítica do poder, das estruturas de “saber-

poder”. O saber, no sentido das práticas discursivas, é produzido por meio do exercício do 

poder, a serviço do controle do corpo (PETERS, 2000). 

Para concluir este capítulo, podemos dizer com base no que acabamos de expor que a 

obra de Laclau e Mouffe emprega extensivamente o pensamento pós-estruturalista. A partir da 

crítica ao discurso marxista - de Gramsci a Althusser -, Laclau e Mouffe releem a teoria 

marxista à luz dos problemas contemporâneos e, isso, segundo eles, “implica necessariamente 

desconstruir as categorias centrais dessa teoria” (LACLAU; MOUFFE, 2011, p. 9). Eles 

escrevem ainda: “Isto é o que tem sido denominado nosso pós-marxismo” (LACLAU; 

MOUFFE, 2011, p. 9). 

Ao longo desta obra, e também nos trabalhos escritos por Laclau após esta publicação, 

encontramos aproximações da Teoria do Discurso com várias correntes do pensamento 

contemporâneo tais como com Heidegger que “mudou as bases da filosofia, deslocando-as da 

epistemologia para uma forma de reflexão ontológica que oferecia novos modos de pensar o 

sujeito, a linguagem e a historicidade” (MALDONADO-TORRES, 2009, p. 340)
17

, fazendo-o 

ocupar um lugar central na lista de filósofos cujo trabalho influenciou a criação e propagação 

                                                 
17

 Isto não significa dizer que Heidegger “não tivesse nada a ver com a epistemologia; em vez de propor a 

epistemologia como filosofia primeira, explorou as questões epistemológicas em termos do horizonte de 

questionamento aberto pela questão do significado do Ser” (MALDONADO-TORRES, 2009, p. 340). 
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da perspectiva conhecida como “virada linguística”, especialmente nas suas variantes 

hermenêutica e desconstrucionista. 

Com a filosofia de Wittgenstein e seus “jogos de linguagem”, que também usa 

instrumentos da “virada linguística”, sugere que “o núcleo da garantia da noção tradicional da 

consciência era algo como uma „linguagem privada‟, mas esta, de fato não poderia existir; 

pois uma linguagem privada não seria uma linguagem uma vez que a única linguagem 

possível é a social, e o nosso próprio pensamento é a linguagem social ou uma estrutura muito 

semelhante a ela” (GHIRALDELLI JR, 2010, p. 2). 

Para melhor compreensão do pensamento de Wittgenstein, trazemos algumas de suas 

indagações sobre a essência do jogo da linguagem/conceito de jogo: 

 

65. [...] O que é a essência do jogo da linguagem e, portanto, da linguagem. 

O que é comum a todos esses processos e os torna uma linguagem ou peças 

da linguagem. [...] Ao invés de indicar algo que seja comum a tudo que 

chamamos de linguagem, digo que não há uma coisa sequer que seja comum 

a estas manifestações, - mas são aparentadas entre si de muitas maneiras 

diferentes (WITTGENSTEIN, 2013, p. 51). 

67. [...] Não posso caracterizar melhor essas semelhanças do que por meio 

das palavras “semelhanças familiares” [...]. E eu direi: os “jogos” formam 

uma família (WITTGENSTEIN, 2013, p. 52). 

68. [...] O que é ainda um jogo e o que não o é mais? (WITTGENSTEIN, 

2013, p. 53). 

71. [...] Pode-se dizer que o conceito „jogo‟ é um conceito de contornos 

imprecisos (WITTGENSTEIN, 2013, p. 54). 

 

Wittgenstein (2013) acredita na linguagem real e isso implica conflitos entre ela e a 

nossa exigência: 

 

107. Quanto mais precisamente considerarmos a linguagem real tanto mais 

forte se toma o conflito entre ela e a nossa exigência. (A pureza da lógica 

não se deu a mim como resultado -, ela era, sim, uma exigência.) O conflito 

torna-se insustentável. (WITTGENSTEIN, 2013, p. 70). 

 

Como se pode ver, Laclau e Mouffe ao afirmarem o caráter material de toda estrutura 

discursiva recorrem à Wittgenstein: “los juegos de lenguaje, en Wittgenstein, incluyen una 

totalidad inescindible al lenguaje ya las acciones que están entretejidascon el mismo” 

(LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 183). Assim, os autores relacionam o termo “jogos de 

linguagem” ao que eles chamam de discurso. 

Também encontramos aproximações com a obra de Foucault através da elaboração do 

conceito “formação discursiva”, como referimos anteriormente. A formação discursiva para 

Laclau e Mouffe (1987, p. 177) “não se unifica nem na coerência lógica de seus elementos, 

nem a priori de um sujeito transcendental, nem em um sujeito que é fonte de sentido – como 
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em Husserl – nem na unidade de uma experiência”, de modo que a coerência que eles 

atribuem a uma formação discursiva é próxima – mesmo com as suas diferenças – “a que 

caracteriza o conceito de formação discurso elaborado por Foucault: a regularidade na 

dispersão” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 177).  

De igual modo, encontramos a influência da filosofia desconstrucionista de Jaques 

Derrida nas bases da TD. Vale destacar, segundo Duque-Estrada (2004, p. 7), que o dizer 

derridiano afirmador de uma polifonia, segundo o qual “é preciso falar várias línguas ao 

mesmo tempo”, traduz uma postura ético-política que nem quer se entregar à apologia do 

pastiche, nem recair na nostalgia de uma relação perdida com o que se toma por essencial”. 

Como característica deste pensamento desconstrucionista, vale situar: “seu modo de referir às 

coisas, de ser afetado e de responder a elas, de questionar, visar e almejar algo, sua 

estruturação como forma de discurso [...]” (DUQUE-ESTRADA, 2004, p. 34). Ou ainda, esse 

pensamento pode ser caracterizado pelo 

 

deslocamento de ênfase que, no plano da formulação de questões e respostas, 

problemas e soluções, passa a recair sobre o plano das aporias, das 

contradições, dos investimentos arbitrários, das denegações, enfim, dos 

fatores de complicação de toda ordem que fazem parte, e que, para a 

desconstrução, necessariamente fazem parte da formulação de toda questão e 

toda resposta, de todo problema e toda solução (DUQUE-ESTRADA, 2004, 

p. 34). 
 

Enfim, podemos dizer que todos esses pensadores, entre tantos outros, ocuparam um 

lugar central na teoria do discurso de Ernesto Laclau; todos eles estão na lista de filósofos 

cujas bases teóricas e filosóficas influenciaram o pensamento de Laclau e Mouffe. De certo 

modo, todos eles fazem uma crítica à tradição metafísica ocidental, buscando desconstruir a 

“maior totalidade” – como diria Derrida, segundo Bennington (2004) -, criticam o sujeito 

centrado e transcendental, ou melhor, buscam formular posições do sujeito não inspiradas no 

primado do sujeito moderno, como fez Heidegger, segundo Maldonado-Torres (2009) e 

criticam o conceito de estrutura. 

Derrida, por exemplo, “parte de uma censura radical na história do conceito de 

estrutura, constituída por momentos em que o centro - o significado transcendental [...] é 

abandonado e com ele a possibilidade de fixar um sentido exterior ao fluxo das diferenças”, 

(LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 190). É neste ponto que Laclau e Mouffe afirmam que 

Derrida generaliza o conceito de discurso num sentido coincidente com o deles. 

Com isto, é possível afirmar que esses filósofos – de Heidegger a Wittgenstein, de 

Derrida a Foucault - realizam a desconstrução do sujeito da modernidade, não a sua 
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eliminação, mas o seu descentramento, questionando o seu caráter de origem ou fundamento; 

desconstroem/problematizam o conceito de estrutura, e insistem na impossibilidade de fixar 

significados últimos, confluindo, desse modo, com as análises formuladas por Laclau e 

Mouffe, particularmente, na obra Hegemonia e Estratégia Socialista. Assim, concluímos este 

capítulo dizendo que ler e reler a obra de Laclau e Mouffe foi o mesmo que fazer um “giro” 

discursivo pela complexa rede formada pelas diversas correntes do pensamento pós-

estruturalista, caracterizado por Peters (2000) como um movimento filosófico, cujo objeto foi 

o estruturalismo. 

Ao longo deste capítulo, o nosso giro discursivo esforçou-se em apontar as 

potencialidades da teoria do discurso para compreender a política curricular para a formação 

de professores em termos de articulação discursiva, demonstrando como o seu aparato 

conceitual pode contribuir na análise das demandas curriculares sobre a formação de 

professores e das disputas discursivas em torno da constituição de projetos hegemônicos no 

contexto de definição dessas políticas curriculares para a formação de professores da 

educação básica. A seguir, trataremos de situar o debate teórico do currículo, focalizando as 

teorias curriculares críticas e os princípios pós-estruturais do currículo, embates, rupturas e 

aproximações. 
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Não há possibilidade de qualquer separação 

estrita entre significação e ação. [...] e, não há 

ação que não esteja imbuída na significação.  

(LACLAU, 2011b, p. 199). 



62 

3  O DEBATE TEÓRICO DO CURRÍCULO: PROCESSO DE SIGNIFICAÇÃO, 

EMBATES, RUPTURAS E APROXIMAÇÕES 

 

Este capítulo dedica-se a compreender os diferentes sentidos produzidos no debate 

teórico sobre o currículo, mesmo que parciais e contingentes, pelas diferentes tradições 

curriculares historicamente situadas. Consideramos a discussão curricular relevante, tendo em 

vista o nosso objeto de estudo tratar do debate da formação de professores e dos sentidos do 

estágio supervisionadona política curricular, no período 1996-2006. 

Na tentativa de nos afastar de uma abordagem linear do pensamento curricular, “como 

se o currículo tivesse evoluído das teorias tradicionais para as teorias críticas de enfoque 

moderno e estruturalista para em seguida avançar para as teorias críticas” (LOPES, 2013, p. 

9), buscamos pensar as teorias de currículo como práticas discursivas essencialmente 

históricas e contingentes que se confrontam e se mesclam ao mesmo tempo, num movimento 

de ambiguidades, antagonismos e hibridez, onde o passado e o presente se cruzam.  

Com isso, defendemos que a polarização entre o crítico e o pós-crítico não é produtiva 

para pensarmos o debate entre as teorias curriculares e mesmo o da política de currículo, visto 

que nos coloca no campo do ou isto ou aquilo, ser ou não ser, possibilidade, impossibilidade 

como uma tendência a congelar identidades em cada um desses polos (LOPES, 2010). Assim, 

consideramos que “tais divisões são tributárias de um pensamento dicotômico que tanto a 

chamada modernidade quanto as perspectivas pós-estruturalistas e pós-modernas 

tentaram/tentam questionar” (LOPES, 2010, p. 24), no entanto, isso não significa que 

estejamos imunes a deslizamentos. 

Na perspectiva da teoria do discurso, pensamos o debate teórico sobre currículo como 

práticas discursivas em um contexto diferencial, que consiste em um espaço de disputas e 

negociação de sentidos, onde demandas heterogêneas se articulam e estabelecem conexões 

visando a ações coletivas para determinados fins. Sob esta ótica, as identidades não são 

congeladas/fixas, mas pensadas a partir de uma totalidade diferencial, numa estrutura 

descentrada, de modo a bloquear a possibilidade de um fundamento como a razão correta e 

definitiva para organizar o currículo de uma determinada maneira (LOPES, 2014). 

Com base em estudos no campo curricular (LOPES; MACEDO, 2011a; MOREIRA; 

SILVA, 2011; GOODSON, 2008; PACHECO, 2003, 2005; MOREIRA, 2003; SILVA, 1999), 

entendemos que em torno da definição do termo „currículo‟ diferentes teorias disputam 

sentidos e concepções na medida em que esse não é um processo imparcial, mas social, que 

envolve rituais, conflitos simbólicos e culturais, necessidades de legitimação e de controle. 
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Nesse sentido, argumenta-se que “o campo curricular vai se constituindo pela decisão de 

sujeitos que o representam, deslegitimando, com isso, outros possíveis sentidos. O campo é, 

portanto, constituído na própria luta por sua representação” (LOPES; MACEDO, 2013 apud 

MACEDO, 2013, p. 438). 

Isso pode ser visto no panorama das diversas tradições no campo do currículo, desde o 

movimento do eficientismo de Bobbitem 1918, nos EUA, com a ideia do currículo como uma 

questão de organização, de desenvolvimento, uma atividade burocrática e mecânica; ao 

progressivismo liderado por Dewey - no Brasil, representado pela Escola Nova, onde o foco 

central do currículo era a resolução de problemas sociais, organizado em três áreas: as 

ocupações sociais, os estudos naturais e a língua; ao modelo da racionalidade técnica proposto 

por Ralph Tyler, em 1949
18

 com o sentido do currículo pautado na eficiência e eficácia, 

organização e desenvolvimento curricular; à teorização curricular crítica que rejeita a 

tendência curricular dominante e o seu caráter instrumental, apolítico e ateórico, 

reconceptualizando o campo curricular para além do formal/prescrito por meio de categorias 

como ideologia, hegemonia, poder, cultura, reproduçãoa fim de entender o que o currículo 

faz; às teorias pós-críticasbaseadas nos princípios pós-estruturais do currículo que enfatizam a 

indeterminação e a incerteza em questões de conhecimento, de modo que o significado é 

indeterminado e instável, não é pré-existente; ele é cultural e socialmente produzido. Estas 

últimas questionam como os diferentes discursos curriculares se impuseram e como podem 

ser desconstruídos. 

Com se vê, há um movimento de criação de novos sentidos para o termo currículo, no 

qual as teorias se posicionam criticamente em relação às definições anteriores, sempre 

remetendo a sentidos prévios para de alguma forma negá-los ou reconfigurá-los (LOPES; 

MACEDO, 2011a). Parafraseando Silva (1999), na perspectiva discursiva aqui adotada, não 

pretendemos capturar o verdadeiro significado do currículo, para decidir qual das teorias mais 

se aproxima daquilo que o currículo é, mas, em vez disso, buscamos compreender a forma 

como ele é historicamente definido pelas diferentes tradições curriculares, considerando as 

disputas hegemônicas de significação, contingências, articulação e antagonismos para a 

produção de sentidos. 

De modo mais específico, indagamos: como, em diferentes momentos, as diferentes 

teorias do currículo disputam a hegemonia de significação sobre o currículo? Quais questões 

buscam responder? Qual conhecimento deve ser ensinado e/ou excluído? Quais os conceitos 

                                                 
18

Com a publicação do livro “Princípios básicos de currículo e ensino”. 
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enfatizados para compreender a realidade e o currículo? As respostas a essas questões se 

modificam ao longo da história do currículo e, dependendo das finalidades da concepção de 

conhecimento defendida, diferentes respostas são elaboradas (LOPES; MACEDO, 2011a).  

Para tanto, faremos uma incursão no debate teórico travado especialmente entre as 

teorias críticas e pós-críticas do currículo, procurando entender como elas estão imbricadas, e, 

por embricamento se entende desde o duro embate travado por ambos os lados até a mistura 

ou deslizamento, mais ou menos consistentes (e mais ou menos conscientes), de teoria crítica 

e pós-estruturalista (MACEDO, 2013). Buscamos então, mostrar algumas das principais 

correntes e autores da perspectiva crítica, seus discursos sobre 

conhecimento/educação/currículo e os impactos no campo curricular no Brasil. 

 

3.1 O PENSAMENTO CURRICULAR CRÍTICO: HEGEMONIA, IDEOLOGIA, PODER 

 

As teorias críticas do currículo realizam uma completa inversão nos fundamentos das 

teorias tradicionais, no sentido de que estavam preocupadas em questionar os arranjos 

educacionais existentes, as formas dominantes de conhecimento ou, de modo geral, a forma 

social dominante. Isso porque as teorias tradicionais se pretendiam neutras, científicas e 

desinteressadas. Em geral, não questionavam o status quo dominante, aceitando os 

conhecimentos e os saberes dominantes, e concentrando-se em questões técnicas e 

organizacionais do currículo. Nesse sentido, argumenta-se que o desenvolvimento das teorias 

críticas sobre currículo contrapõe-se ao empiricismo e ao pragmatismo vulgar das 

perspectivas tradicionais, vinculando-se estreitamente à utilização da teoria social crítica mais 

ampla (SILVA, 1999).  

Argumenta-se que é por intermédio das teorias críticas que o conhecimento deixa de 

ser considerado um dado neutro, e que não cabe apenas discutir o que selecionar quais 

critérios utilizar nessa seleção, mas efetuar a crítica do conhecimento produzido e dos 

conhecimentos selecionados (LOPES; MACEDO, 2011a). 

Nesse debate, consideramos relevante fazer a distinção entre, de um lado, as 

teorizações críticas mais gerais, também conhecidas como teorias da correspondência ou da 

reprodução, produzidas principalmente nos anos 70 e, de outro lado, daquelas teorizações 

críticas sobre o currículo. Do lado das teorizações críticas mais gerais destacam-se autores 

marxistas como Louis Althusser com a produção intitulada “A ideologia e os aparelhos 

ideológicos de Estado”, que consiste em estabelecer a relação entre educação e 

ideologia/escola e economia/produção. A escola é um aparelho ideológico de estado (AIE) e a 
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ideologia dominante é transmitida através do currículo. Destacam-se também autores como 

Bourdieu e Passeron com o livro “A reprodução” e a conexão entre escola e cultura. 

Operando com o conceito de “capital cultural”, o currículo da escola se baseia na cultura 

dominante e a escola atua pelo mecanismo da exclusão. E, ainda, Baudelot e Establet com “A 

escola capitalista”, buscando responder como o sistema escolar atua para garantir a 

diferenciação social e denunciando a falsa propaganda da escola enquanto espaço que garante 

oportunidades a todos. Vale salientar, todos, resguardadas as diferenças teóricas, tiveram 

grande influência na área da educação e do currículo, formando a base da teoria educacional 

crítica (SILVA, 1999; LOPES; MACEDO, 2011a). 

Das teorizações críticas sobre o currículo destacam-se autores como Basil Bernstein e 

Michael Young (britânicos da corrente sociológica voltada para o estudo do currículo) ou a 

denominada “nova sociologia da educação inglesa” (NSE)
19

; Michael Apple (representante do 

neomarxismo - EUA) como um dos autores que mais se associa ao chamado “movimento de 

“reconceptualização” do campo curricular; Henri Giroux
20

 (estudos culturais voltados à 

educação e ao currículo - EUA), William Pinar (principal representante da tradição humanista 

– EUA), entre outros (MOREIRA; SILVA, 2011; SILVA, 1999). 

A despeito das diferenças entre estes autores, são de base marxista e buscam 

reconceitualizar o campo curricular criando uma nova forma de pensar o currículo por meio 

de conceitos como ideologia e educação, hegemonia e ideologia, educação e reprodução, 

poder, escola e cultura, capital cultural, domínio simbólico, resistência etc. Essas categorias 

formam a base da teoria educacional crítica, desenvolvendo-se, mais intensamente, nos anos 

70 a 80. De forma geral, os reconceptualistas procuram estabelecer forte relação entre seu 

trabalho intelectual e o trabalho político de questionar a ordem social estabelecida. No campo 

do currículo, se contrapõem às perspectivas tradicionais de currículo. Com essa base, passa-se 

a desenvolver temas como currículo e ideologia, currículo e cultura, currículo e poder. 

Ressalte-se que a teorização curricular recente ainda vive desse legado. 

                                                 
19

 Com a nova sociologia da educação inglesa, o conhecimento escolar passou a ser um objeto de pesquisa da 

sociologia da Educação e o currículo passou a ser considerado um problema de pesquisa a ser investigado 

sociologicamente. Young, seu principal representante, defende uma concepção de conhecimento condicionada 

e relativa, rejeitando a diferenciação entre os conhecimentos ou a superioridade do acadêmico e/ou científico 

sobre outros saberes sociais. Sua teorização visa a constituir um novo programa de pesquisa para a Sociologia 

da Educação com foco no currículo (LOPES; MACEDO, 2011a). 

20
 Henri Giroux embora em sua primeira fase tenha contribuído de forma decisiva para traçar os contornos de 

uma teorização crítica, em seus últimos escritos estão incorporadas as recentes contribuições do pós-

modernismo e do pós-estruturalismo (SILVA, 1999). 
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Nessa fase do discurso crítico do currículo, a análise centra-se no papel desempenhado 

pelo currículo na reprodução das desigualdades sociais. Os estudos enfocam temas como a 

conexão entre o currículo com a distribuição de poder na sociedade mais ampla; a crítica à 

concepção positivista de ciência utilizada no meio educacional; as ideologias subjacentes a 

livros-texto e a outros materiais didáticos. Seus principais representantes são Michael Apple e 

Henry Giroux. Suas principais influências são as teorias da reprodução, da fenomenologia, do 

neomarxismo de Gramsci, da Escola de Frankfurt, e do marxismo culturalista com Raymond 

Williams (MOREIRA, 2005). 

A tendência crítica do currículo também desenvolve a categoria da resistência, ou os 

elementos de resistência e oposição presentes no cotidiano escolar, buscando ressaltar a 

importância da ação humana na produção e na reprodução de significados e práticas culturais. 

Nessa fase, seus principais representantes são Michael Apple, Peter McLaren e Henri Giroux. 

Além disso, essa tendência se preocupa com o papel do Estado na legitimação do capitalismo. 

Quer saber o que a escola faz na sociedade capitalista, como participa dos processos de 

acumulação, legitimação e produção, de modo a saber como os currículos funcionam e como 

são produzidos a partir de relações de poder, conflitos e alianças. 

Michael Apple é um dos pensadores que se preocupam com tais questões. Em outro 

momento da produção crítica do currículo, os discursos se preocupam com estratégias práticas 

e com uma ação docente comprometida. Defende-se uma atuação do professorado como 

intelectuais transformadores, onde o currículo inclua discussões sobre poder, linguagem, 

cultura e história. Seus principais defensores são Henri Giroux e Peter McLaren. Numa fase 

posterior, os discursos sobre as questões de gênero e de raça são incluídos no debate da 

teorização crítica sobre currículo, principalmente com Michael Apple e McCarthy 

(MOREIRA, 2005).  

Após isso, na virada dos anos de 1990, o debate se agita quando novas críticas, novas 

influências e novas problemáticas se anunciam, ou seja, “a utilidade do neomarxismo e da 

Escola de Frankfurt na compreensão do processo curricular é questionada” (MOREIRA, 

2005, p. 24). Nessa fase, em meados dos anos 1990, são intensificadas as tensões entre as 

teorias críticasdo currículo com os novos estudos pós-estruturais do currículo, com um 

declínio das primeiras, conforme veremos mais adiante.  

Em síntese, as teorias críticas rejeitam a tendência curricular dominante, criticando seu 

caráter instrumental, apolítico e ateórico, conforme já adiantamos, buscando superar a ideia de 

currículo formal ou escrito a ser implementado numa realidade escolar. A preocupação central 

era construir uma escola e um currículo afinados com os interesses dos grupos oprimidos, 
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buscando, para isso, apoio em teorias sociais como o neomarxismo, a teoria crítica da Escola 

de Frankfurt, as teorias da reprodução, a nova Sociologia da Educação inglesa, a psicanálise, a 

fenomenologia, o interacionismo simbólico, a tradição humanista, todas como referencial para 

as questões curriculares (MOREIRA; SILVA, 2011; SILVA, 1999).  

Essas tendências abrigavam múltiplos discursos e divergências diversas, de modo que 

não constituíam um bloco único. Como exemplo, temos as divergências entre os neomarxistas 

(Michael Apple e Henri Giroux) e os humanistas (William Pinar como seu principal 

representante). Os primeiros diziam que os humanistas secundarizavam a base social e o 

caráter contingencial da experiência individual, enquanto que os humanistas acusavam os 

neomarxistas de subordinar a experiência humana à estrutura de classes, dela eliminando a 

especificidade, a inventividade, a capacidade de resistência e de transcendência (MOREIRA; 

SILVA, 2011). 

No Brasil, a emergência da teoria curricular crítica está situada no final dos anos 70. 

Vale realçar que as origens do campo do currículo no Brasil são localizadas em 1920 e 1930, 

quando os pioneiros da educação começam a organizar reformas nos sistemas educacionais de 

alguns estados brasileiros. Não havia sido difundida, no Brasil, uma proposta sistemática com 

questões curriculares, no entanto, existiam as tradições curriculares fundamentadas em uma 

base filosófica híbrida que combinava os princípios do positivismo de Herbert, de Pestalozzi e 

dos jesuítas (MOREIRA, 2012).  

Após quinze anos de ditadura militar, e com o processo de redemocratização do país 

nos anos 80, perspectivas marxistas são incorporadas aos discursos educacionais, de modo 

que uma literatura pedagógica de cunho mais progressista explode em todo o país. Ressalte-se 

que, na primeira metade dos anos 80, os artigos publicados sobre currículo refletem pouco a 

influência das teorias da reprodução e das abordagens sociológicas desenvolvidas nos EUA e 

na Inglaterra, pois estavam mais preocupados em criticar as diretrizes curriculares dos anos 70 

e em desmontar o modelo de Tyler, do que explicitar uma proposta curricular. No entanto, é 

com a publicação de “Ideologia e Currículo”, de Michael Apple em 1979, que as análises 

reprodutivistas passam a tratar especificamente do currículo no Brasil, ganhando bastante 

popularidade na área (LOPES; MACEDO, 2011a; MOREIRA, 2005).  

Vale acentuar que Apple defende a correspondência entre dominação econômica e 

cultural, na medida em que há uma relação estrutural entre economia e educação. No entanto, 

essa ligação não é uma ligação de determinação simples e direta. Para o autor, não é suficiente 

postular um vínculo entre, de um lado, as estruturas econômicas e sociais mais amplas e, de 

outro, a educação e o currículo. Esse vínculo é mediado por processos que ocorrem no campo 
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da educação e do currículo e que são aí ativamente produzidos, ou seja, ele é mediado pela 

ação humana (SILVA, 1999).  

Após diálogo com a “nova sociologia da educação inglesa” (NSE), Michel Apple 

retoma o conceito de hegemonia (tal como formulado por Gramsci) e de ideologia como 

forma de entender a ação da educação na reprodução das desigualdades. O conceito de 

hegemonia permite ver o campo social como um campo contestado onde os grupos 

dominantes se veem obrigados a recorrer a um esforço permanente de convencimento 

ideológico para manter sua dominação.  

Em síntese, suas preocupações são: como os currículos escolares (re)criam a 

hegemonia ideológica de determinados grupos dentro da sociedade. Diferentemente das 

teorias tradicionais do currículo, cuja pergunta central era “o que ou como ensinar”, Apple 

quer saber: por que alguns aspectos da cultura social são ensinados como se representassem o 

todo social? É com esses elementos que Michel Apple vê o currículo em termos estruturais e 

relacionado às estruturas sociais mais amplas. O currículo não é um corpo de conhecimentos 

neutros e desinteressados. O currículo é o resultado de um processo que reflete os interesses 

particulares das classes/grupos dominantes (LOPES; MACEDO, 2011a; SILVA, 1999). 

Nesse cenário, conta-se com a presença de vertentes pedagógicas críticas no país como 

a pedagogia libertadora de Paulo Freire, a pedagogia histórico-crítica de Saviani, e a 

pedagogia dos conteúdos de José Carlos Libâneo. Como se sabe, Paulo Freire não 

desenvolveu uma teorização específica sobre currículo, mas suas questões estão relacionadas 

com aquelas comumente associadas com as teorias propriamente curriculares. Seu esforço de 

teorização consiste, ao menos em parte, em responder à questão fundamental: “o que 

ensinar?” Nesse sentido, sua obra teria implicações relevantes para a teorização do currículo. 

Ainda que influenciado pelo marxismo, Paulo Freire constrói uma teoria eclética com 

contribuições da fenomenologia e do existencialismo (LOPES; MACEDO, 2011a; SILVA, 

1999).  

A vertente crítica associada à “pedagogia histórico-crítica”, desenvolvida por 

Dermeval Saviani, não pretendia elaborar propriamente uma teoria do currículo, mas sua 

teorização focaliza questões que pertencem legitimamente ao campo dos estudos curriculares. 

A tarefa da pedagogia crítica consiste em transmitir aqueles conhecimentos universais que são 

considerados patrimônio da humanidade e não dos grupos sociais que deles se apropriam. 

Uma teoria crítica da educação é obrigatoriamente uma teoria desenvolvida a partir do ponto 

de vista dos dominados. Em síntese, com base na perspectiva de Marx e Lênin, Saviani busca 

defender como a escola pode contribuir para a modificação das relações de produção. Para 
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ele, todo conhecimento parte da prática social para a ela retornar, como aplicação e superação. 

Sem o conhecimento historicamente acumulado e analisado de forma crítica não há 

possibilidade dessa superação (LOPES; MACEDO, 2011a; SILVA, 1999). 

Por fim, situa-se a vertente da pedagogia crítico-social dos conteúdos, desenvolvida 

por José Carlos Libâneo. Em sintonia com o pensamento de Saviani, sua teorização investiga 

as questões relativas ao ensino com grande impacto no campo do Currículo, uma vez que 

problematiza os processos de seleção de conteúdos usualmente desenvolvidos nas escolas. Em 

suas proposições, há uma defesa da centralidade dos conteúdos na escola que incluem os 

conhecimentos sistematizados, as habilidades e os hábitos cognitivos de pesquisa e estudo, 

mas também atitudes, convicções e valores (LOPES; MACEDO, 2011a). 

Ressalte-se que a preocupação dominante do debate na década de 80 era a questão dos 

conteúdos curriculares, com divergências quanto aos conteúdos a serem ensinados e aos 

métodos a serem empregados, principalmente na escola de primeiro grau. “Os debates se 

travam entre os defensores de um conhecimento universal objetivo, a ser dominado por todos, 

e os que propõem uma escola alternativa que integre construção de conhecimento e 

conscientização” (MOREIRA, 2005, p. 16). Nesse sentido, pode-se dizer que a pedagogia 

histórico-crítica e a pedagogia do oprimido disputam hegemonia nos discursos educacionais e 

na capacidade de intervenção política (LOPES; MACEDO, 2002). 

 Desse processo de disputa, a pedagogia dos conteúdos perde aos poucos parte do 

prestígio que desfrutava, enquanto que se verifica, entre 1988 e 1992, a influência crescente 

da sociologia do currículo inglesa (NSE)
21

. Com isso, a pedagogia crítica gradualmente vai 

perdendo influência no campo curricular, coincidindo, de um lado, com o debate mais amplo 

sobre a crise do paradigma moderno e, de outro, com a crise do Estado e as lutas pelo 

reconhecimento das diferenças (MOREIRA, 2005). 

Na década de 1990, os estudos em currículo assumiram um enfoque nitidamente 

sociológico com trabalhos que buscavam, em sua maioria, a compreensão do currículo como 

espaço de relações de poder. As proposições curriculares eram de cunho eminentemente 

político. “A ideia de que o currículo só pode ser compreendido quando contextualizado 

política, econômica e socialmente era visivelmente hegemônica” (LOPES; MACEDO, 2002, 

p. 15). Os autores no campo do currículo mais utilizados como referência eram Henri Giroux, 

Michael Apple e Michel Young e, no campo da sociologia e da filosofia, Marx, Gramsci, 

                                                 
21

Em fins dos anos 80, destaque-se a criação do GT de Currículo na IX Reunião da ANPEd, em 1986. Discutem-

se os rumos do pensamento curricular brasileiro, questões do ensino de currículo nas universidades, bem como 

os conteúdos curriculares da escola de primeiro graus (MOREIRA, 2005).  
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Bourdieu, Lefèbvre, Habermas e Bachelard. Nesse período, registram-se como centrais as 

discussões sobre currículo e conhecimento: conhecimento científico, conhecimento escolar, 

saber popular e senso comum; questões sobre os processos de seleção de conteúdos 

constitutivos do currículo; relações entre a ação comunicativa, os processos de crítica aos 

conhecimentos e os processos emancipatórios; currículo como construção social do 

conhecimento. 

Dessa incursão pelas correntes críticas do pensamento curricular, o que se pode 

destacar é que o currículo não é mais analisado fora de sua constituição social e histórica. O 

conjunto de correntes aqui abordadas busca reconceptualizar o currículo abandonando as 

perspectivas técnicas e criando uma nova forma de pensar o currículo. Nesse sentido, a teoria 

curricular 

 

não pode mais se preocupar apenas com a organização do conhecimento 

escolar, nem pode encarar de modo ingênuo e não problemático o 

conhecimento recebido. O currículo existente, isto é, o conhecimento 

organizado para ser transmitido nas instituições educacionais, passa a ser 

visto não apenas como implicado na produção de relações assimétricas de 

poder no interior da escola e da sociedade, mas também como histórica e 

socialmente contingente (MOREIRA; SILVA, 2011, p. 29). 

 

Em meados da década de 1990, pode-se dizer que se acentua a tensão entre as teorias 

críticas do currículo e as teorias pós-críticas. De acordo com Silva (1999), há uma disjunção 

entre uma análise fundamentada numa economia política do poder e uma teorização que se 

baseia em formas textuais e discursivas de análise. Isso não significa, porém, que uma 

perspectiva substitua a outra, ou que haja uma linha evolutiva entre as perspectivas, mas que é 

necessário considerar as possíveis mesclas entre sentidos diferentes dessas diferentes 

perspectivas (LOPES; MACEDO, 2011a).  

A seguir, tratamos de apresentar os princípios pós-estruturais do currículo e as 

rupturas de pensamento em relação às teorias críticas de currículo, de modo a nos ajudar a 

pensar o currículo para além do embate entre conhecimentos científicos/saberes dominantes 

versus conhecimentos dominados/saberes populares, e também para além da seleção de 

conhecimentos. Sendo assim, tomamos de empréstimo as palavras de Lopes e Macedo 

(2011a) para indagarem: será que cabe pensar o currículo como embate entre saberes 

legitimados e deslegitimados? Será que devemos entender o currículo apenas como uma 

seleção de conhecimentos? É o que veremos a seguir. 
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3.2  TEORIAS PÓS-CRÍTICAS/PRINCÍPIOS PÓS-ESTRUTURAIS DO CURRÍCULO: O 

CONHECIMENTO É DISCURSIVO 

 

Até meados dos anos 1990, o pensamento crítico foi fortemente hegemônico na teoria 

e na política curricular no Brasil. O momento em que essa hegemonia é tensionada nos 

estudos curriculares se dá com a forte incorporação, pelo campo, das perspectivas pós-

estruturais do currículo
22

. Isso se verifica com a intensa produção de livros sobre currículo, 

principalmente de autores associados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRG), 

liderados por Tomaz Tadeu da Silva, surgindo a incorporação do pensamento pós-estrutural, 

particularmente de Foucault, e de estudos culturais, especialmente de Stuart Hall. 

É o período de 1993 a 2002, quando esse perfil de publicação deu visibilidade aos 

estudos do currículo como um campo em que a matriz pós-estrutural sucedia a anterior 

hegemonia do marxismo, ainda que categorias e preocupações oriundas da teorização crítica 

permanecessem no centro do debate (MACEDO, 2013; MOREIRA, 2005; LOPES; 

MACEDO, 2002).  

No campo do currículo a expressão teorias pós-críticas é utilizada para se referir às 

teorias que questionam os pressupostos das teorias críticas, marcadas pela influência do 

marxismo, da Escola de Frankfurt e em alguma medida da fenomenologia, discussões em que 

as relações entre currículo, poder e ideologia são enfatizadas. Com isso, a teorização 

curricular do Brasil passa a incorporar enfoques pós-estruturais e pós-coloniais, referenciados 

direta ou indiretamente com autores como Bhabha, Deleuze, Derrida, Laclau, Mouffe, Stuart 

Hall, assim como leituras pós-estruturais de autores marcados por traços estruturalistas como 

Michel de Certeau e Boaventura Souza Santos (LOPES, 2013).  

Conforme vimos, o pós-estruturalismo abriga diversas tendências, de modo que não se 

pode falar em um único pós-estruturalismo. Embora muitas vezes confundido com o pós-

modernismo, o pós-estruturalismo engloba autores que dialogam com o estruturalismo, 

assumindo alguns de seus aspectos e questionando outros. O pós-modernismo é um termo 

mais abrangente que pós-estruturalismo.  

De acordo com Silva (2011), é possível distinguir o pós-estruturalismo como um 

conjunto de desenvolvimentos teóricos vinculados a uma determinada concepção do papel e 

da natureza da linguagem, uma concepção que modifica e estende aquela sustentada pelo 

                                                 
22

 Segundo Silva (1999), não se pode falar propriamente de uma teoria pós-estruturalista do currículo, mesmo 

porque o pós-estruturalismo, tal como o pós-modernismo, rejeita qualquer tipo de sistematização. Mas há 

certamente uma “atitude pós-estruturalista”. 
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estruturalismo. É possível também distinguir o pós-estruturalismo a partir de autores 

identificados com o pensamento pós-estruturalista: Foucault, Derrida, Barthes. Para Lopes 

(2013), uma das principais marcas dos estudos pós-críticos é “admitir a convivência com a 

imprecisão e a ambiguidade. A clareza, tal como a certeza, pode ser mitificadora, pode 

remeter ao essencialismo na significação” (LOPES, 2013, p. 10). Parece-nos importante 

destacar tal compreensão, pois, ao incorporamos uma leitura pós-estrutural/discursiva do 

currículo, questionamos o essencialismo na significação do currículo, as metanarrativas que 

penetram largamente as categorias básicas dos discursos críticos de currículo, como as 

tentativas de fechamento da significação com um currículo centrado. Em contraposição, 

inspiramo-nos nos “jogos de linguagem” de Wittgenstein e nas práticas de articulação 

discursiva de Laclau e Mouffe, onde os significados são definidos pelas regras do jogo 

linguístico, sem estruturas fixas, mas apenas estruturações e reestruturações discursivas. 

Os efeitos combinados das múltiplas abordagens que abrigam o pós-estruturalismo 

podem ser sintetizados na chamada „virada linguística‟ e expressam-se, segundo assinala 

Corazza (2004), naquilo que se convencionou chamar de “teorias pós-críticas em educação”. 

Em seu conjunto, essas teorias utilizam uma série de ferramentas conceituais, de operações 

analíticas e de processos investigativos que as destacam tanto das teorias tradicionais como 

das teorias críticas que as precederam.  

Nesse sentido, argumenta-se que um pós-currículo pensa a partir de perspectivas pós-

estruturalistas e pós-modernistas, multiculturalistas, pós-colonialistas
23

, pós-fundacionais e 

pós-marxistas (CORAZZA, 2004). O prefixo “pós” sinaliza o abandono dos axiomas 

essencialistas, tal como referenciam Lopes e Matheus (2014) com base em Laclau
24

. Como 

mencionamos, adotamos em nossa pesquisa a noção de currículo pós-estruturalista, a partir da 

perspectiva de articulação discursiva fundamentada na teoria do discurso de Laclau e Mouffe 

(1987). 

Em relação às teorias curriculares críticas, muitas são as rupturas realizadas por uma 

leitura pós-estrutural do currículo. Pode-se começar apontando aquela relacionada à 

interpretação do conhecimento. Como discutimos no capítulo anterior, quando as formas 

tradicionais de pensar o conhecimento e a cultura são questionadas com a „virada linguística‟, 

o currículo também é atingido. Assim sendo, o debate em torno do conhecimento talvez seja o 

                                                 
23

 O pós-colonialismo lida com a análise, especialmente de textos literários, dos efeitos políticos do colonialismo 

nos países colonizados, questionando as noções hierarquizadas e verticalizadas entre colonizador/colonizado 

nas ciências humanas e sociais (LOPES; MATHEUS, 2014). 

24
 Como adverte Lopes (2013), existem diferenças entre os focos dos vários estudos pós-críticos, e também há 

registros teóricos nessas vertentes que se opõem entre si. 
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de maior destaque ao longo da história do currículo. Isso porque as concepções do que vem a 

ser currículo se modificam em função das diferentes finalidades educacionais e dos contextos 

sociais nos quais são inseridos (LOPES; MACEDO, 2002). 

O debate sobre o conhecimento no campo do currículo parece oscilar entre o 

relativismo da aceitação de múltiplos saberes como igualmente válidos como conhecimentos e 

o universalismo de considerar a existência de alguns saberes com um valor superior aos 

demais, segundo Lopes e Macedo (2011a).  

 

Esse valor superior de verdade de alguns saberes, capaz de fazer com que 

eles sejam legitimados como conhecimentos em detrimento de outros 

saberes que não o são, nem sempre é fundamentado nos mesmos critérios. 

Os critérios podem ser acadêmicos, instrumentais, pragmáticos, científicos, 

historicamente situados, vinculados à capacidade de libertação humana ou à 

capacidade de produzir mudanças na estrutura social (LOPES; MACEDO, 

2011a, p. 90). 

 

Os diferentes embates giram entre aqueles que defendem ora um ora outro critério, ou 

que mesclam esses diferentes critérios. Os embates também se desenvolvem por não ser 

possível um consenso final em relação ao que vem a ser pragmatismo, libertação humana, 

capacidade de produzir mudanças na estrutura social e econômica. Nesse debate, são postos 

em lados opostos os sujeitos que dominam os saberes considerados legítimos e os sujeitos que 

dominam os saberes deslegitimados. Também estão em lados opostos os sujeitos que 

selecionam os saberes do currículo e os sujeitos que são submetidos a uma seleção 

predeterminada, podendo apenas resistir ou sucumbir a essa dada seleção (LOPES; 

MACEDO, 2011a).  

Dentre os problemas que decorrem dessas interpretações no campo do currículo, 

destacamos três:  

 

o primeiro de colocar em lados opostos saberes sociais com os quais 

interpretamos o mundo, como se pudéssemos sempre estar categorizando os 

diferentes saberes, do ponto de vista epistemológico, sem considerar o 

hibridismo entre os saberes e os diferentes contextos das práticas sociais de 

legitimação e de produção desses mesmos saberes. O segundo relaciona-se 

com o fato de pressupor que existe sempre a escolha de um único projeto 

para o currículo, projeto este que está relacionado a apenas uma categoria de 

saberes. [...] Terceiro, [...] essa forma de estabelecer classificações entre 

saberes pressupõe posições fixas na luta política: a posição dos que têm seus 

saberes legitimados e dos que não têm; a posição dos que detêm os saberes 

populares ou não, os saberes científicos ou não [...] (LOPES; MACEDO, 

2011a, p. 92). 
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Com isso, desconsidera-se que as múltiplas finalidades associadas a diferentes saberes 

estão sempre em disputa, negociando o espaço e a possibilidade de significação no currículo. 

Na perspectiva pós-estruturalista do conhecimento e do currículo, concordamos que saberes, 

sujeitos e antagonismos não são fixos e definidos para todo o sempre. As classificações do 

que vem a ser dominante ou dominado, legítimo ou não legítimo, científico ou não científico 

são construídas em lutas sociais por cada uma dessas significações (LOPES; MACEDO, 

2011a).  

Tal questão remete à imbricada relação entre discurso – e conhecimento como parte do 

discurso – e poder. A capacidade de unificar um discurso é em si um ato de poder, de modo 

que as metanarrativas modernas precisam ser vistas como tal e não como expressão da 

realidade. Desse modo, os discursos pedagógicos e curriculares podem ser entendidos como 

atos de poder, o poder de significar, de criar sentidos e hegemonizá-los (LOPES; MACEDO, 

2011a).  

Nesse sentido, a noção de currículo como um conhecimento selecionado a partir de 

uma cultura ampla para ser ensinado a todos, em nome de um projeto de transformação social 

e de formação de sujeitos, é desestabilizado (LOPES, 2013). De igual modo, “na medida em 

que é questionado o sujeito centrado e com identidades fixas, são desestabilizados os projetos 

curriculares que têm por propósito formar uma dada identidade no aluno ou operar com uma 

identidade docente pré-estabelecida” (LOPES, 2013, p. 18). 

De acordo com Silva (1999), para o pós-estruturalismo, o processo de significação é 

visto como basicamente indeterminado e instável, de modo que a indeterminação e a incerteza 

são enfatizadas em questões de conhecimento. O significado não é, na perspectiva pós-

estruturalista, pré-existente, mas cultural, histórico e socialmente produzido. Mais do que sua 

fidelidade a um suposto referente, o importante é examinar as relações de poder envolvidas na 

sua produção. Como campos de significação, o conhecimento e o currículo são, pois, 

caracterizados também por sua indeterminação e por sua conexão com relações de poder.  

Nessa perspectiva, Silva destaca os vínculos entre o currículo e a questão de poder. 

Na medida em que as teorias de currículo buscam dizer o que o currículo deve ser, elas estão 

envolvidas em questões de poder. O currículo é sempre o resultado de uma seleção e 

selecionar é uma operação de poder. Privilegiar um tipo de conhecimento é uma operação de 

poder. Neste sentido, Silva reforça que as teorias de currículo 

 

não estão situadas num campo “puramente” epistemológico, de competição 

entre “puras” teorias. As teorias do currículo estão ativamente envolvidas na 

atividade de garantir o consenso, de obter hegemonia. As teorias do currículo 
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estão situadas num campo epistemológico social. As teorias de currículo 

estão no centro de um território contestado (1999, p. 16). 

 

 

Em se tratando da concepção de poder, vale destacar a influência dos estudos de 

Michel Foucault e posteriormente dos trabalhos de Ernesto Laclau, que trazem uma nova 

interpretação a essa concepção: 

 

enquanto os estudos estruturais valorizam a concepção do poder centralizado 

como decorrente da estrutura econômica, os estudos pós-estruturais 

entendem o poder como difuso: não há um único centro de poder, mas 

relações de poder que se constituem com múltiplos centros formadores de 

uma microfísica. A ideia de uma relação vertical de poder, em que 

dominante e dominado são pólos fixos e opostos, pode ser substituída pela 

concepção de poderes oblíquos, nos quais a definição de um centro depende 

de uma relação política definida contingencialmente, sem uma prefixação 

anterior ao próprio processo político e sem assumir qualquer determinação 

essencial e absoluta (LOPES; MACEDO, 2011a, p. 237). 

 

Tal concepção remete à relação entre política e prática que, por sua vez, tem conexão 

com a política de currículo. Isso porque, se considerássemos que existe um centro de poder 

primordial - as agências que controlam o fluxo internacional de capitais, o Estado, o governo, 

a estrutura econômica capitalista -, a política tende a ser compreendida como determinada por 

esse centro. 

No caso da política de currículo, a prática das escolas permanece situada fora do 

espaço de decisão política. Trata-se de um espaço de implementação de orientações definidas 

por poderes externos a ela. Contrariamente, se o poder é difuso e sem um centro, com 

múltiplos centros contextuais sendo produzidos, a prática das escolas tende a ser considerada 

como um centro decisório e de produção de sentidos para a política. A prática deixa de ser 

considerada como o Outro da política, mas passa a ser parte integrante de qualquer processo 

de produção de políticas (LOPES; MACEDO, 2011a). 

Ressalte-se, ainda, que o pensamento pós-estruturalista, ao tratar de „interesse e 

poder‟, não se limitaria às questões econômicas, mas ampliaria o debate para as questões de 

gênero, etnia e sexualidade, bem como para a crítica às ideias de razão, progresso e ciência 

(LOPES; MACEDO, 2002).  

Com efeito, o pós-estruturalismo tem questionado o conhecimento e seus efeitos de 

verdade e de poder, o sujeito e os diferentes modos e processos de subjetivação, conforme 

acentua Corazza (2004). Tal ruptura faz parte da desconstrução da consciência e do sujeito 

soberano, tão fortemente ligado à tradição do pensamento educacional, em que “a consciência 
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e o sujeito autocentrado recebem um papel privilegiado” (SILVA, 2011, p. 251). 

Contrariamente, o pós-estruturalismo não acredita na “suposta” autonomia do sujeito ou da 

subjetividade, na medida em que considera o sujeito um efeito da linguagem, dos textos, do 

discurso, da história, dos processos de subjetivação (SILVA, 1999).  

Esse papel central é-lhes concedido pelas várias “pedagogias” que têm atravessado o 

pensamento educacional. Não escapam a essa tradição nem mesmo as chamadas pedagogias 

críticas, onde “a própria noção de conscientização, tão cara a algumas de suas importantes 

correntes, está integralmente vinculada à suposição da existência de uma consciência unitária 

e autocentrada” (SILVA, 2011, p. 251). 

Para o pós-estruturalismo, a consciência e o sujeito não apenas saem do centro da 

cena: são eles próprios descentrados. Talvez essa seja uma das marcas principais do pós-

estruturalismo, ou seja, a defesa da subjetividade como fragmentada, descentrada e 

contraditória e o questionamento às ideias de emancipação e de conscientização (LOPES; 

MACEDO, 2002).  

Convém relembrar, na direção oposta, que a teorização curricular crítica de cunho 

marxista projeta um sujeito, seja ele o cidadão emancipado ou o trabalhador crítico e 

ominilateral. Nessa filiação, destaca-se Henry Giroux, autor cuja obra é grandemente 

influenciada pelo pensamento de Paulo Freire, sendo um dos mais ativos defensores de uma 

pedagogia contra-hegemônica capaz de levar o sujeito a se emancipar (LOPES; MACEDO, 

2011a). 

Essa discussão remete à questão das identidades/sujeito descentrado e, nesse sentido, 

convém abrir um parêntese para esclarecer a posição pós-estruturalista de Laclau e Mouffe. 

Os autores não propõem propriamente a destruição das identidades,  

 

mas apenas o esvaziamento de um sentido necessário dado de antemão e 

estabelecido pela estrutura, porque uma estrutura desestruturada não tem 

como fazer isso. O social como estrutura aberta permite aos sujeitos um 

conjunto infinito e não direcionado de identificações e é isso que temos 

entendido como sujeito descentrado. Trata-se de um sujeito cujas 

possibilidades de identificação não se esgotam nem chegam a se completar: 

ele não é isso ou aquilo (essencial), nem isso e aquilo em momentos e 

situações diversas (histórico), mas nem isso nem aquilo não existem de 

forma estabilizada (LOPES; MACEDO, 2011a, p. 229). 
 

Isso nos leva a pensar na constituição dos sujeitos políticos em torno das demandas 

curriculares no debate da formação de professores, tendo em vista que um dos nossos 

objetivos específicos é identificar as demandas curriculares no debate da política de formação 
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de professores, destacando as disputas hegemônicas de significação entre os grupos. Como 

esclarecem Lopes e Macedo (2011a), as demandas  

 
borbulham de forma desordenada como possibilidades não sendo 

apresentadas por nenhum sujeito previamente constituído. Decidir as 

demandas que ganham força e defini-las como centrais é o que constitui os 

sujeitos como tal, permitindo-lhes se identificar uns com os outros. Na 

medida em que alguma demanda funcione como centro, a estrutura social 

deixa de ser descentrada e é essa situação que estamos acostumados a 

chamar de estrutura social. Mas ela é apenas um momento de fixação, 

provisório e contingente, ainda que, por vezes, essa provisoriedade perdure 

por séculos (LOPES; MACEDO, 2011a, p. 229). 

 

Como se vê, as formas de garantir essa centralidade são definidas na luta política, pela 

articulação de demandas e de grupos em torno de posições que precisam ser hegemonizadas. 

As demandas ao serem hegemonizadas constituem, num único movimento, a estrutura social e 

os sujeitos. Argumenta-se que as implicações teóricas e políticas dessa posição têm grande 

alcance e, uma delas, é entender como sujeitos descentrados, o que parece uma das marcas da 

contemporaneidade, viabilizam ações políticas (LOPES; MACEDO, 2011a). Isso nos ajuda a 

entender a possibilidade de identificações provisórias, negociadas e políticas, e como os 

sujeitos descentrados são sujeitos políticos
25

. 

Outra ruptura se expressa na nítida ausência, no pensamento pós-estruturalista, de uma 

visão de futuro: não há possibilidade de uma educação, de um currículo e/ou de uma visão 

libertadora, justa, igualitária do homem e da sociedade. Tal possibilidade constituiria uma 

metanarrativa, negada pelo pós-modernismo em função do seu caráter opressor da 

complexidade e variedade do mundo (LOPES; MACEDO, 2002). De igual modo, destaca-se 

a ruptura em torno do conceito de ideologia. A teorização crítica, sobretudo em sua orientação 

neomarxista, baseia-se no conceito de ideologia como uma visão falsa do mundo social, em 

oposição ao discurso verdadeiro que representaria a realidade. A partir da leitura pós-

estruturalista essa visão é questionada, pois os significados nunca são fixos, mas sempre 

construídos dentro de determinadas práticas (LOPES; MACEDO, 2002, p. 23).  

Nessa direção, enfatiza-se que a linguagem constitui a realidade, e os significados 

nunca são fixos, mas sempre contingentes. Nas palavras de Silva (2011, p. 251), “a linguagem 

deixa de ser vista como fixa, estável e centrada na presença de um „significado‟ que lhe seria 

externo e ao qual lhe corresponderia de forma unívoca e inequívoca”. Enfim, muitas são as 

rupturas e os questionamentos pós-estruturais em relação às tradições curriculares críticas. 

                                                 
25

 A discussão sobre a formação de demandas será abordada no capítulo V. 
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Desse processo discursivo entre as teorias críticas e pós-críticas de currículo, um dos 

questionamentos que se poderia fazer é aquele vinculado à pergunta: o que é currículo?  

 

Numa perspectiva antirrealista, o currículo não é coisa alguma. [...] Cada 

uma das tradições curriculares é um discurso que se hegemonizou e que, 

nesse sentido, constituiu o objeto currículo, emprestando-lhe um sentido 

próprio. Tais tradições não captam, de diferentes maneiras, um sentido para 

o termo. Elas o constroem, criam um sentido sobre o ser do currículo. São 

um ato de poder, na medida em que esse sentido passa a ser partilhado e 

aceito (LOPES; MACEDO, 2011a, p. 40). 

 

Assumindo o caráter discursivo da realidade que impõe sentidos, aceitando a realidade 

como constituída pela linguagem, a cultura e o conhecimento como sistemas simbólicos e 

linguísticos contingentes, é que a postura pós-estrutural de currículo quer saber como esses 

discursos se impuseram e como podem ser desconstruídos. Cultura e conhecimento não são 

um repertório de sentidos dos quais alguns serão selecionados para compor o currículo. Eles 

são a própria produção de sentidos que se dá em múltiplos momentos e espaços, um dos quais 

o currículo (LOPES; MACEDO, 2011a, p. 40). 

Assim como as tradições que definem o que é currículo, “o currículo é, ele mesmo, 

uma prática discursiva” (LOPES; MACEDO, 2011a, p. 40). Desse modo, ele é uma prática de 

poder, mas também uma prática de significação, de atribuição de sentidos. Segundo as 

autoras, o currículo 

 

constrói a realidade, nos governa, constrange nosso comportamento, projeta 

nossa identidade, tudo isso produzindo sentidos. Trata-se, portanto, de um 

discurso produzido na interseção entre diferentes discursos sociais e culturais 

que, ao mesmo tempo, reitera sentidos postos por tais discursos e os recria. 

Essa recriação está envolta em relações de poder, na interseção em que ela se 

torna possível, nem tudo pode ser dito (LOPES; MACEDO, 2011a, p. 41). 

 

Argumenta-se, assim, que qualquer manifestação do currículo é uma produção de 

sentidos, “seja escrito, falado, velado, o currículo é um texto que tenta direcionar o leitor, mas 

que o faz apenas parcialmente” (LOPES; MACEDO, 2011a, p. 42). 

Diante do debate teórico que acabamos de expor, é possível argumentar que as 

tradições curriculares constroem, criam e recriam um sentido sobre o ser do currículo, por 

conseguinte, não é possível falar de uma perspectiva sólida e acabada para descrever o 

currículo, mas de uma ação política de significação de sentidos, uma prática de poder que fixa 

o sentido apenas parcialmente e, por isso, envolve disputas hegemônicas de significação. 

Nesse sentido, o termo hibridismo se aplica à compreensão do debate teórico curricular, ou 
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seja, o hibridismo que se coloca por entre e nas correntes teóricas do currículo (LOPES, 

2013), como uma forma de compreender a incompletude dos sentidos ou o não fechamento da 

significação, bem como as lutas e os arranjos políticos (LACLAU, 2011a, 2008a) no interior 

dos discursos curriculares. 

Como estamos situadas no campo da política de currículo, no item a seguir, 

apresentamos o debate mais geral sobre as reformas curriculares na década de 1990 e os elos 

com a globalização, as interpretações estruturais de cunho mais economicistas e aquelas de 

matizes pós-estruturais que enfatizam temas como a cultura e o discurso. 

 

3.3  O DEBATE DAS REFORMAS CURRICULARES NO CONTEXTO DA 

GLOBALIZAÇÃO: ECOS NAS POLÍTICAS CURRICULARES DO BRASIL 

 

A conjuntura dos anos 1990 se assenta em significativas transformações internacionais 

e locais, caracterizando uma atmosfera política, científica e cultural com evidência da 

hegemonia conservadora de cunho neoliberal. Conforme salienta Macedo (2009), o Brasil 

inseria-se nesse movimento mais amplo, cujo ícone talvez tenha sido a Inglaterra de Thatcher, 

não pela magnitude das reformas aí introduzidas, mas pela importância desse governo na 

reorganização das forças políticas internacionais.  

As reformas nas políticas curriculares instituídas no Brasil na década de 90 guardam 

relações com o modelo da proposta curricular do Governo Margaret Thatcher dos anos 80. 

Um modelo cujo propósito é organizar propostas curriculares centralizadas, onde a ênfase está 

em avaliar os alunos e os professores em relação ao cumprimento das definições 

estabelecidas, visando a garantir a qualidade da educação. Nessas propostas curriculares, a 

qualidade é vinculada à formação de competências e habilidades desejáveis para se inserir no 

mundo globalizado, sendo estabelecido o que se costuma analisar como o binômio 

flexibilidade/controle. O currículo inglês também serviu de inspiração para as reformas 

curriculares dos anos 90 em Portugal, na Espanha, no Chile, na Argentina, no Uruguai 

(LOPES, 2007).  

Com esses delineamentos, argumenta-se que as políticas de currículo são marcadas por 

uma associação simultânea entre tendências neoconservadoras e neoliberais. Essa guinada é 

analisada por Michel Apple. Nesse modelo analítico de interpretação, as políticas de 

currículo, cujo foco está na estrutura econômica, só podem ser realizadas por três grandes 

grupos da estrutura social: o aparelho de Estado, a economia e as várias instâncias da 

sociedade civil (LOPES; MACEDO, 2011a). 
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Embora para Michel Apple as políticas de currículo nacional sejam objeto de 

conflitos, sofrendo alterações importantes em contextos específicos, seu poder é total. Michel 

Apple chega a afirmar que a imposição de sistemas de avaliação centralizados nos resultados, 

por meio de exames nacionais, determina o currículo como estrutura dominante do trabalho 

dos professores, a despeito de reformulações que possam eventualmente ser efetuadas por 

estes. Vale registrar que as interpretações de Michel Apple sobre políticas de currículo 

influenciam significativamente o pensamento curricular brasileiro nos anos 1990 (LOPES; 

MACEDO, 2011a). 

Considerando que vivemos em um mundo cada vez mais globalizado e, como as 

reformas curriculares têm evidenciado a hegemonia conservadora de cunho neoliberal, 

convém situarmos o debate da globalização associado às reformas políticas e curriculares por 

autores como Dale (2004), Pacheco (2007), Burbules e Torres (2004), Melo (2004), Lopes 

(2007, 2006, 2004), Dias (2009), entre outros, que têm assumido distintas visões sobre os 

processos de criação das políticas e os elos entre globalização, poder e cultura.
26

 

Em Dale (2004), destaca-se o argumento de que são os interesses da economia global 

que estabelecem os parâmetros para a educação e o currículo. Interesses esses, segundo o 

autor, representados pelas organizações internacionais criadas para esse fim (G8, Fórum 

Mundial, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, Banco 

Mundial, Organização Mundial do Comércio – OMC e o Acordo de Livre Comércio da 

América do Norte – NAFTA). Na análise de Dale, a educação e o currículo para essas 

organizações possuem um papel central para o desenvolvimento econômico, em que há um 

mercado global e, portanto, uma necessidade de expandi-lo para criar mais oportunidades para 

as soluções preferenciais desse mercado. Nessa lógica, o autor sinaliza o Banco Mundial 

como um veículo ativo no campo da educação, na medida em que tem tornado o 

financiamento educacional dependente da adoção de ênfases e abordagens específicas. O 

argumento é que há uma nova força supranacional (globalização político-econômica) que 

afeta os sistemas educativos nacionais.  

Para Pacheco (2007), a globalização como um processo de mudanças sociais e 

econômicas que se tem registrado desde a década de 80 do século XX, ao funcionar como 

mecanismo de uniformização, tece fortes laços entre a economia, a sociedade e a 

educação/formação pela aplicação da teoria do capital humano, ou seja, o princípio segundo o 

                                                 
26

 Referenciamos ainda outros estudos importantes na área de políticas curriculares: PACHECO, J. A. (2003). 

Políticas Curriculares: referenciais para análise. Porto Alegre: Artmed; SILVA, T. T. da. O currículo como 

fetiche: a poética e a política do texto curricular. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 
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qual há um benefício econômico se a mão de obra for bem instruída e treinada nos sistemas de 

educação e formação, e pela insistência na economia do conhecimento e na aprendizagem ao 

longo da vida. Por isso, para o autor, “a sociedade da informação e a sociedade do 

conhecimento não são mais do que uma premissa da globalização, a aglutinação de espaços de 

decisão contribui para a imposição de uma ordem mundial, geradora de identidades e políticas 

comuns, com destaque para o surgimento de novos espaços transnacionais e supranacionais” 

(PACHECO, 2007, p. 30)
27

.  

De modo mais crítico, Melo (2004) argumenta que a abordagem que considera 

diretamente o elo entre globalização e reforma de políticas, que focaliza instituições 

internacionais (p. ex. Banco Mundial, o FMI, União Europeia) como as principais forças 

condutoras de mudanças, enfatiza o elemento de coerção associado a esses atores vistos como 

instrumentos diretos dos Estados hegemônicos e dos interesses econômicos globais. Para o 

autor, em tais análises as instituições ou atores domésticos não são incorporados à análise ou 

desempenham um papel reduzido na explicação (MELO, 2004). 

Nos anos 80 e 90, mudanças maciças no papel dos governos conduziram a reformas do 

Estado no mundo inteiro, sendo produzidas em uma vasta gama de setores. Não se pode negar 

que essas reformas “exibiram características similares como resultado, inter alia, do papel 

desempenhado por organizações transnacionais e multilaterais, tais como a União Europeia – 

EU, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE, o Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional – FMI. Entretanto, há uma tendência a se 

enfatizar a homogeneização e a se deixar de lado várias heterogeneidades nas respostas 

nacionais a essas influências” (MELO, 2004, p. 170).  

Em geral, os estudos que adotam essa abordagem para a disseminação de paradigmas 

de políticas integram a análise de ideias e crenças com ações concretas de atores hegemônicos 

fundamentais como p. exemplo: instituições internacionais. As crenças, nessa abordagem, 

surgem como um mecanismo de dominação ideológica – concepções neoliberais têm 

recentemente sido vistas como instrumentos na legitimação de mudanças institucionais 

desejadas (MELO, 2004). Enfim, o seu argumento é que a imagem de agentes externos 

                                                 
27

Como exemplo, Pacheco (2007) toma a retórica da aprendizagem ao longo da vida como uma das palavras-

chavedo Educational Research and Innovation (CERI) da OCDE e a economia do conhecimento como a meta 

que a União Europeia traçou no seu horizonte político médio. Nesse sentido, o autor sublinha que a educação e 

a formação são vistas como instrumentos significativos para a mudança econômica e social em larga escala. 

(Mais adiante trataremos sobre a questão do conhecimento, da educação e da formação como eixos que têm se 

destacado nos discursos produzidos e difundidos por diversas instituições internacionais). 
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coercivos e atores domésticos dependentes não dá conta das coalizões transnacionais que 

emergem da interação de atores em processos de difusão de políticas. 

Por sua vez, Burbules e Torres (2004) assinalam que as mudanças nos níveis 

econômico, político e cultural da sociedade tendem a promover e reforçar uma perspectiva 

mais global sobre as políticas sociais. Isso significa dizer que não devemos manter o foco 

apenas nas mudanças econômicas; outras reformas também estão em circulação influenciando 

a produção de políticas. Numa perspectiva mais crítica, há a recusa em aceitar como algo 

determinado as formas específicas que a globalização tem assumido e, sugere-se que, mesmo 

que essas mudanças ocorram, elas podem mudar de maneiras diferentes. Os educadores, em 

particular, “devem reconhecer a força dessas tendências e enxergar as suas implicações para 

moldar e limitar as escolhas disponíveis de políticas e práticas educacionais, enquanto 

também resistem à retórica da “inevitabilidade” que frequentemente motiva a prescrição de 

certas políticas” (BURBULES; TORRES, 2004, p. 1). 

Nessa linha de pensamento, Lopes (2006) argumenta que em análises que afirmam a 

determinação do econômico sobre as relações sociais, como por exemplo, no caso dos estudos 

que defendem a inexorabilidade da globalização e de suas consequências “benéficas ou não”, 

para a vida coletiva, o que se vê é o esvaziamento do espaço da política. Nessas análises 

“parece haver uma separação e uma defasagem crescente entre poder e política, no sentido da 

ação política normativa e reguladora do Estado” (LOPES, 2007, p. 165).  

Esse quadro faz com que a redução da política às ações do Estado e/ou à interlocução 

privilegiada com o Estado, como se fosse uma instância definidora dos sentidos finais das 

práticas sociais, seja esvaziada de significação, na medida em que a própria ação política do 

Estado é esvaziada (LOPES, 2007, p. 165). Frente a isto, a interpretação das relações entre 

política e poder exigem, ainda mais profundamente, considerar as relações para além do 

Estado como sociedade política e para além dos marcos estritamente ideológicos definidos 

pela economia (LOPES, 2007). 

Acerca da globalização e das relações entre poder e política, destacamos a perspectiva 

de Laclau e Mouffe ao afirmarem que “a globalização, nessas análises, é destacada das 

relações políticas e deixa de ser compreendida como uma das forças de organização social 

possível e como uma hegemonia passível de ser desafiada, por ser expressão de certas 

relações de poder” (LOPES, 2006, p. 36).  

Analogamente, referimos a crítica de Laclau e Mouffe (1987) à tradição marxista, 

conforme discutimos no capítulo dois, quando os autores questionam a visão essencialista do 

papel da economia sobre as relações sociais. Para tanto, eles desconstroem categorias 
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marxistas (na perspectiva derridiana), como p. ex. hegemonia, classe universal, dentre outras, 

à luz das relações sociais e dos processos históricos das sociedades contemporâneas. Com 

isso, os autores defendem a política como ontologia social, isto é, afirmam que o terreno 

econômico é constituído politicamente, de forma hegemônica, e a constituição dos sujeitos 

políticos não se dá diretamente pelo elo com as relações de produção, visto que não são essas 

posições que garantem o antagonismo desses sujeitos em relação ao capitalismo.  

Como explica Lopes (2006, p. 37), “esse antagonismo pode ser produzido por outras 

posições, como as de gênero ou raça, dependendo, portanto, de dinâmicas contingentes”. Tal 

como antecipamos, para Laclau (2011a), o antagonismo se encontra como um exterior 

constitutivo que bloqueia a identidade do interior. A negação vem do exterior, ou seja, de 

outro discurso que nega, que ameaça a existência de todos os elementos que constituíram um 

determinado discurso.  

Nesse sentido, o antagonismo é constitutivo; toda constituição discursiva é 

antagônica. E a constituição de uma nova hegemonia vai se dar por processos de articulação 

em que a identidade hegemônica não seja constituída a priori, de fora do processo, e no qual 

uma dada particularidade possa assumir certo nível de universalidade provisória e reversível. 

Com bem explica Lopes (2006, p. 37), 

 

nesse processo existe uma disputa entre discursos que constituem o Estado, 

mas nessa luta o discursivo não é apenas visto como superestrutural ou 

referente ao campo das idéias. Trata-se de uma disputa pelas condições 

materiais engendradas nesse discurso constituinte do antagonismo social. 

Um antagonismo que nunca é superado, por ser inerente à atividade política 

democrática. 
 

Ao conduzirmos essa discussão para o terreno das relações entre política e poder, 

pensamos ser possível desconstruir/relativizar a ideia de dominação do Estado sobre 

definições curriculares, ou de análises que consideram diretamente o elo entre globalização e 

reformas educativas e curriculares de forma vertical, com o predomínio da visão essencialista 

do papel da economia sobre as relações sociais. Concordamos com Lopes (2006, p. 38) ao 

afirmar que “sem excluir o Estado, suas agências políticas e sua dimensão econômica no jogo 

constituinte das políticas de currículo, defendo ser produtiva a análise de outras dimensões, 

textuais e discursivas, na constituição dessas políticas”. Nesse sentido é que adotamos a 

perspectiva discursiva de Laclau e Mouffe, onde o discurso não se reduz à linguagem, mas 

abarca o conjunto da vida humana social significativa, incluindo a materialidade das 

instituições, práticas e produções econômicas, políticas e linguísticas.  
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De igual modo, Dias (2009) reforça que a perspectiva que acentua mais o papel das 

agências internacionais na definição das políticas educacionaisse guia mais por uma análise 

macro e por uma visão verticalizada do poder. Defende-se a necessidade de pensar as relações 

entre o global e o local, considerando não apenas as grandes corporações que atuam na 

proposição e difusão de concepções para as políticas educacionais em diferentes escalas, mas 

também, os sujeitos e grupos que atuam nesses diferentes espaços com sua produção de 

discursos em busca de legitimação de suas ideias e propostas em processos de disputa de 

poder (DIAS, 2009, p. 30). 

Com efeito, no que concerne às reformas curriculares para a formação de professores 

no contexto da globalização, temos defendido aspectos da teoria do discurso de Ernesto 

Laclau que não se adéquam à visão da homogeneidade ou de um discurso único de currículo, 

tais como: 1) a heterogeneidade dos discursos; 2) as formações discursivas; 3) as posições 

multifacetadas do sujeito na estrutura discursiva; 4) as articulações provisórias e contingentes 

de sentidos para a constituição de um projeto hegemônico/aglutinador dos discursos; 5) a 

negociação discursiva entre os diferentes grupos sociais que se articulam em defesa de suas 

diferentes demandas curriculares; 6) a hegemonia provisória e contingente dos discursos 

curriculares.  

Nesse sentido, consideramos não somente a economia global e os interesses dos 

organismos internacionais na definição da educação e na produção e difusão das políticas de 

currículo para a formação de professores, mas também a força institucional e material dos 

diferentes produtores de textos e discursos como as esferas governamentais, o meio 

acadêmico, as entidades organizadas de educadores, as práticas cotidianas escolares, enfim, os 

atores domésticos que lutam pela constituição de representações para a educação, a formação 

e o currículo onde os sentidos e os significados são intercambiados em contextos variados. 

Assim, é possível pensar o mundo globalizado sob a tensão entre o global e o local, pelas 

interconexões e articulações intermediárias da política, da cultura e da economia, com o traço 

da diferença, e não apenas como produtor da homogeneidade nas políticas de currículo.  

Nessa perspectiva, questionamos as posturas unicamente economicistas na 

interpretação das políticas curriculares, sob pena de assumir uma concepção de currículo 

oficial com um enfoque notadamente “prescritivo”, conforme acentua Lopes (2004). Sob essa 

perspectiva, no mundo globalizado haveria poucas possibilidades de se escapar de um 

discurso homogêneo das diferentes agências de fomento e de uma convergência nas ações 

políticas impostas aos países periféricos.  
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A análise das atuais políticas curriculares de formação de professores implica 

entender as modificações sociais, políticas, econômicas e culturais pelas quais passamos, 

tendo em vista dar respostas a essas modificações, empreender novas interpretações sobre as 

questões de nosso tempo (LOPES, 2004, p. 110). Tal compreensão requer uma posição crítica 

diante de tais concepções, questionando a interpretação das políticas curriculares em 

diferentes países no mundo globalizado, incluindo-se aí o Brasil, como exclusivamente 

produtoras de homogeneidade, bem como questionando as dicotomias entre poder central 

(governo) e prática, produção da política e implementação da política.  

Isso nos leva a examinar o pensamento de autores como Appadurai (2001) e Stuart 

Hall (1997, 2000) sobre a discussão da homogeneidade versus heterogeneidade no contexto 

da globalização e os elos com as políticas de currículo. Appadurai (2001, p. 6) explica que “o 

problema central das interações globais na atualidade é a tensão entre a homogeneização e a 

heterogeneização cultural”, de modo que “a nova economia global cultural deve ser pensada 

como uma ordem complexa, deslocada e repleta de justaposições que não podem ser captadas 

com base no binômio centro-periferia” (APPADURAI, 2001, p. 7). O argumento é que essa 

tensão entre homogeneização e a heterogeneização cultural diz respeito à luta entre identidade 

e diferença, entre universal e particular. 

Dirigindo o foco para as políticas de currículo para a formação de professores, é 

produtivo investigar como se desenvolve simultaneamente um processo, tanto global quanto 

local, que impõe determinadas concepções comuns, mas também abre espaço para a 

reinterpretação, a modificação, a leitura diversa dos padrões previamente estabelecidos, em 

virtude da própria negociação inerente ao processo de imposição. Para tanto, vale mais a pena 

pensar em quais são os instrumentos de homogeneização (de acordo com expressão usada por 

Appadurai) nas políticas de currículo, de forma que se torna menos importante buscar 

entender o que há de homogêneo nessas políticas nos diferentes países no mundo, mais do que 

saber quais são os instrumentos para tentar produzir tal homogeneidade (LOPES, 2007). 

Considerando o sentido amplo das políticas de currículo para a formação de 

professores no contexto da globalização, e buscando estabelecer o elo dessas políticas com as 

interpretações contemporâneas da cultura, convém destacar análises como a de Stuart Hall 

(1997, 2000) pela crítica que este autor elabora a tendência de homogeneização cultural, bem 

como pela ênfase dada à questão da diferença nas interpretações contemporâneas da cultura.  

 Inicialmente, Hall nos lembra que a globalização não é um fenômeno recente, isto é, a 

modernidade é inerentemente globalizante (HALL, 2000). Ou ainda, que o capitalismo foi, 

desde o início, um elemento da economia mundial e não dos estados-nação. O capital nunca 
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permitiu que suas aspirações fossem determinadas por fronteiras nacionais (HALL, 2000). 

Assim, tanto a tendência à autonomia nacional quanto a tendência à globalização estão 

profundamente enraizadas na modernidade (HALL, 1997). Com isso, o autor assinala que 

devemos ter em mente essas duas tendências contraditórias presentes no interior da 

globalização. Entretanto, geralmente se concorda que, desde os anos 70, tanto o alcance 

quanto o ritmo da integração global aumentaram bastante, acelerando os fluxos e os laços 

entre as nações. 

Argumenta-se que a globalização implica um movimento de distanciamento da ideia 

sociológica clássica da “sociedade” como um sistema bem delimitado e sua substituição por 

uma perspectiva que se concentra como a vida social está ordenada ao longo do tempo e do 

espaço (HALL, 2000). Assim, as novas características temporais e espaciais, que resultam na 

compressão de distâncias e de escalas temporais, estão entre os aspectos mais importantes da 

globalização, na medida em que têm efeitos sobre as identidades culturais. 

As mudanças culturais globais
28

, de acordo com Hall (1997), estão criando uma rápida 

mudança social, com deslocamentos culturais que possibilitam a compressão espaço-tempo
29

. 

Um dos efeitos desta compressão espaço-tempo é explicado por alguns pela tendência à 

homogeneização da cultura, de que o mundo se torne um lugar único, tanto do ponto de vista 

espacial e temporal quanto cultural. Entretanto, o autor questiona à ideia da homogeneização 

cultural tida como McDonaldização
30

 do globo, e afirma que as consequências desta 

revolução cultural não são nem tão uniformes nem tão fáceis de ser previstas da forma como 

querem sugerir.  

Uma das características desses processos é que eles sejam mundialmente distribuídos 

de forma muito irregular, de modo que há diversas tendências contrapostas impedindo que o 

mundo se torne um espaço culturalmente uniforme e homogêneo. “Ao lado da tendência em 

direção à homogeneização global, há também uma fascinação com a diferença e com a 

mercantilização da etnia e da alteridade. Há, juntamente com o impacto do global, um novo 

interesse pelo local” (HALL, 2000, p. 77). Assim, ao invés de pensar o global como 

                                                 
28

 “[...] a nova mídia eletrônica que possibilita a expansão das relações sociais pelo tempo e espaço, bem como a 

interconexão global, anulando a distância entre as pessoas e os lugares, lançando-as em um contato intenso e 

imediato entre si [...]” (PAUL Du GAY apud HALL, 1997, p. 16). 

29
 Representa a síntese do tempo e do espaço que as novas tecnologias possibilitaram (HARVEY, The Condition 

of Postmodernity: An enquiry into the origins of cultural change, 1990). 

30
Uma denominação que busca explicar a tendência à homogeneização cultural, particularmente pelo 

crescimento das empresas transnacionais de comunicação que tendem a favorecer produtos culturais 

estandartizados (HALL, 1997, p. 17). 
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substituindo o local, o autor sugere pensar, de forma mais acurada, numa nova articulação 

entre o “global” e o “local”. 

Esse local, segundo Hall (2000), não deve ser confundido com velhas identidades, 

firmemente enraizadas em localidade bem delimitadas. Ao contrário, ele atua no interior da 

lógica da globalização. Parece improvável que globalização simplesmente destrua as 

identidades nacionais. É mais provável que ela vá produzir, simultaneamente, novas 

identificações globais e novas identificações locais. Nesse sentido, as identidades nacionais 

não estão em declínio, mas novas identidades – híbridas – estão tomando seu lugar. Com isso, 

o autor lida com identidades descentradas, deslocadas, fragmentadas como uma crítica ao 

indivíduo moderno como um sujeito unificado. 

Tal análise nos remete à noção de sujeito formulada por Laclau e Mouffe (1987), isto 

é, das posições do sujeito no interior de uma estrutura discursiva; de que não há sujeito 

unilateral, mas, multifacetado, formado a partir de uma série de posições de sujeito. Conforme 

já discutimos, os autores trazem o sentido da dispersão, da não totalização, do descentramento 

de posições em relação a outras. Toda posição de sujeito é uma posição discursiva. Nesse 

sentido, a dispersão é uma condição de toda prática articulatória. 

A cultura global precisa da “diferença” para prosperar – mesmo que apenas para 

convertê-la em outro produto cultural para o mercado (HALL, 1997). É mais provável que o 

resultado do mix cultural produza simultaneamente novas identificações globais e novas 

identificações locais do que uma cultura global uniforme e homogênea, ou ainda, esse 

resultado pode não ser a obliteração do velho pelo novo, mas a criação de algumas 

alternativas híbridas, sintetizando elementos de ambas, não redutíveis a nenhuma delas. 

Enfim, na análise de Hall destaca-se o argumento de que todas as práticas sociais expressam 

ou comunicam um significado e, neste sentido, são práticas de significação (HALL, 1997). 

Isso significa dizer que toda prática social tem uma dimensão cultural e que toda prática social 

tem o seu caráter discursivo.  

A visão de prática discursiva de significação e produção de sentido pode ver-se mais 

claramente por meio do debate acerca da centralidade da cultura
31

 e do seu papel constitutivo 

hoje, em todos os aspectos da vida social. Por bem ou por mal, a cultura é agora um dos 

elementos mais dinâmicos e mais imprevisíveis da mudança histórica no novo milênio. Não 

deve nos surpreender, então, que as lutas pelo poder são crescentemente simbólicas e 

                                                 
31

A expressão “centralidade da cultura” indica a forma como a cultura penetra em cada recanto da vida social 

contemporânea, fazendo proliferar ambientes secundários, mediando tudo (HALL, 1997, p. 19). 
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discursivas [...] e que as próprias políticas assumam progressivamente a feição de uma 

política cultural (HALL, 1997). 

Dessa maneira, vale salientar a centralidade da cultura, conforme já adiantamos, em 

termos do seu impacto tanto em escala global (na estrutura e organização da sociedade 

moderna tardia), como no nível da vida cotidiana das pessoas (microcosmo social) sobre os 

modos de viver, sobre o sentido que as pessoas dão à vida, sobre suas aspirações para o futuro 

– sobre a “cultura” num sentido mais local (HALL, 1997, p. 16), mas, principalmente, em 

relação aos seus aspectos epistemológicos/questões de conhecimento em que a “cultura” é 

usada para transformar nossa compreensão, explicação e modelos de mundo. 

Em termos da dimensão epistemológica da cultura, é oportuno retomar o conceito de 

“virada cultural”
32

 como uma revolução de atitudes em relação à linguagem, isto é, a 

linguagem como prática de representação, como uma posição privilegiada na construção e 

circulação do significado. “O significado surge, não das coisas em si – a “realidade” – mas a 

partir dos jogos de linguagem e dos sistemas de classificação nos quais as coisas estão 

inseridas. Os fatos são, portanto, também fenômenos discursivos” (HALL, 1997, p. 24). 

Assim, a “virada cultural” está associada a esta nova atitude em relação à linguagem, visto 

que “a cultura não é nada mais do que a soma de diferentes sistemas de classificação e 

diferentes formações discursivas às quais a língua recorre a fim de dar significado às coisas” 

(HALL, 1997, p. 24).  

Trazendo o debate para as políticas de currículo, a referência a ser feita é apenas no 

campo da intencionalidade política e não como uma realização homogênea de orientação 

centralizada. Desse modo, a visão da homogeneidade ou de um modelo único a ser instituído 

é questionada, ou melhor, ela não se concretiza porque, como política discursiva “o currículo 

é fruto de um embate por sentidos e significados [...]” (LOPES, 2007, p. 166). 

Nessa perspectiva, o nacional não se constitui como homogeneidade curricular, mas 

assume uma dimensão discursiva, de articulação e negociação de sentidos entre sujeitos 

coletivos e indivíduos que articulam seus interesses e suas redes de poder em torno da busca 

pela constituição de projetos hegemônicos. Podemos assim dizer que é por esse processo que 

se articulam interesses locais e globais, mesclados pela tensão entre homogeneidade e 

heterogeneidade, e que na formulação dos textos curriculares há múltiplas influências em 

                                                 
32

A “virada cultural” surgenos anos de 1960, com o trabalho de Lévi-Strauss e Ronald Barthes na França, e de 

Raymond Williams e R. Hoggart, no Reino Unido, impactando a vida intelectual e acadêmica, fazendo surgir 

um novo campo interdisciplinar de estudo – os “estudos culturais” (HALL, 1997). 



89 

contextos variados, disputas e negociações pelo controle dos sentidos e significados nas 

leituras a serem realizadas.  

Ou seja, numa leitura pós-estrutural, poder-se-ia dizer que o debate da política de 

currículo está dentro da materialidade discursiva, onde o controle sob as formas de significar 

nunca é total, mas sempre parcial e contingente. Isso porque, na estrutura desestruturada, 

múltiplas decisões podem ser tomadas, só há diferença e, se há hegemonias fortes, e 

identidades estáveis que parecem essenciais, há sempre algum sentido que escapa do controle 

(LOPES; MACEDO, 2011a). 

Podemos também dizer com base na teoria do discurso de Laclau e Mouffe que 

nenhum discurso pode ser entendido fora das relações materiais que o constituem, e que o 

foco da hegemonia na política permanece, o que muda é a forma como a hegemonia é 

entendida: “de uma construção fundamentada na estrutura econômica, com Antonio Gramsci, 

para a decorrência de uma articulação que constrói um discurso provisório e contingente” 

(LOPES; MACEDO, 2011a, p. 236).  

O próximo capítulo dedica-se a apresentar o percurso teórico-metodológico desta 

pesquisa. 
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Esta condição de fazer o caminho, de abrir trilhas 

para seguir na trilha, o que nunca se faz sem 

correr riscos, como aquela em que sempre e já 

nos encontramos, qualquer que seja o âmbito 

trilhado. 

(DUQUE-ESTRADA, 2004, p. 33).  
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4  AS TRILHAS DO PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO: A TEORIA DO 

DISCURSO E O MÉTODO DE ANÁLISE 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar as trilhas do nosso percurso investigativo, 

isto é, a perspectiva teórica adotada, a abordagem metodológica, as categorias analíticas e a 

constituição do corpus da pesquisa. Tais elementos associados ao objeto de estudo, ao 

problema de pesquisa e aos objetivos que formulamos dão uma ordem nas ideias, isto é, vão 

marcando o nosso caminho teórico-metodológico, clareando-o, de modo a facilitar a leitura 

das trilhas que abrimos nesse percurso. 

Tomamos como abordagem metodológica a própria teoria do discurso (TD) de Ernesto 

Laclau e Chantal Mouffe, elegendo como categorias analíticas discurso, demandas, 

articulação, antagonismo, hegemonia, lógicas da diferença e da equivalência, e outras 

noções constitutivas da teoria do discurso como contingência, pontos nodais, significante 

vazio, objetivandoanalisar o debate da política curricular para a formação de professores e os 

sentidos do estágio supervisionado no período1996-2006, considerando demandas, 

antagonismos e hegemonia. 

Podemos assim dizer que construímos um método de análise a partir do arcabouço 

teórico da teoria do discurso de Laclau e Mouffe (1987), método este que não se confunde 

com as diferentes variedades de análise do discurso como a análise do discurso francesa, a 

análise crítica do discurso de Norman Fairclough e tampouco com a arqueologia de análise do 

discurso de Michel Foucault.  

De igual modo, o nosso método de análise não está baseado no método elaborado por 

Howarth (2005) intitulado de “prática articulatória”, cujo objetivo é começar o processo de 

retificação do “déficit metodológico” estudando a maneira pela qual a teoria do discurso se 

aplica a objetos empíricos de investigação, conforme o autor. Embora tenhamos estudado tal 

método, inspirando-nos nele em algumas passagens de nossa tese, não partimos dele, mas, 

sim, da própria teoria do discurso e de suas categorias analíticas aplicadas ao nosso objeto de 

estudo. Nesse aspecto, consideramos que inovamos nas questões referentes ao método, visto 

que conseguimos sistematizar um método de análise a partir da teoria do discurso com seu 

sistema de suposições ontológicas e conceitos teóricos, aplicando-os ao nosso corpus analítico 

de pesquisa. 

Com isso, definimos como objetivos específicos: 1) analisar os documentos das 

entidades acadêmicas de educadores reunidas em torno da Anfope, buscando identificar as 

demandas, os antagonismos e as disputas hegemônicas de significação no debate da política 
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de currículo para a formação de professores da educação básica; 2) analisar os documentos 

curriculares emanados do Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação 

(MEC/CNE), a partir da lógica da equivalência e da diferença, a fim de verificar se há 

processos hegemônicos.  

Desse modo, a teoria do discurso constitui o nosso aporte teórico e metodológico, é 

com ela que dialogamos na medida em que contribui na busca de respostas às seguintes 

indagações: quais as demandas, as rupturas e os antagonismos no debate da política de 

currículo para a formação de professores da educação básica? Quais demandas particulares se 

articulam para formar cadeias equivalenciais? Como se dá a formação da fronteira 

antagônica? Quais os sentidos do estágio supervisionado construídos ao longo do debate? 

Quais demandas se afirmam e se hegemonizam na política de currículo? Como se vê, a teoria 

do discurso contribui para elucidar a articulação de discursos concorrentes e, 

consequentemente, a transformação de identidades e práticas (LACLAU; MOUFFE, 1987). 

Portanto, a compreensão do debate da política curricular para a formação de 

professores e os sentidos do estágio supervisionado, no período 1996-2006, é o nosso objeto 

de estudo. Um objeto definido como um campo particular de significados produzidos em uma 

conjuntura histórica dada - o contexto de reformulação curricular dos cursos de formação de 

professores, constituído por forças políticas e atores educacionais que disputam a hegemonia 

dos sentidos. Dessa maneira, acentuamos: “todos os objetos e práticas têm um significado e os 

significados sociais são contextuais, relacionais e contingentes” (HOWARTH, 2005, p. 39).  

Como antecipamos, o nosso objeto de estudo é simbólico, sendo defendido como uma 

prática discursiva e como local de disputa hegemônica de significação. Isso remete à 

concepção de conhecimento/currículo, ou seja, “como local de conhecimento, o currículo é a 

expressão de nossas concepções do que constitui conhecimento” (SILVA, 2010, p. 63).  

Na concepção realista de conhecimento, “existe um mundo objetivo de fatos, de 

coisas, de habilidades ou no máximo, de significados fixos, que devem ser transmitidos. 

Nessa concepção, o currículo não passa de um repertório desses elementos” (SILVA, 2010, p. 

64). Em contraposição, tal como a linguagem, “o currículo não é um meio transparente, que se 

limita a servir de passagem para um “real” que o conhecimento torna presente” (SILVA, 

2010, p. 64), mas é concebido como um local de produção de sentidos.  

Como vimos, os filósofos da linguagem criticam a metafísica da linguagem, e 

concebem a linguagem como um jogo contingente. Nessa perspectiva, “nunca se saberá o que 

é mesmo este mundo nem como ele funciona” (VEIGA-NETO, 2003, p. 13). O que há é uma 

incompletude do dito e ela não decorre de alguma suposta incompletude do entendimento 
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humano ou do próprio dizer, mas sim da linguagem em que se aloja o dito (VEIGA-NETO, 

2003).  

 

Não se chega lá no mundo, não porque como humanos sejamos limitados, 

mas simplesmente porque aquilo que chamamos de lá – ou talvez seja 

melhor dizer: o lá naquilo que ele significa para nós – constitui-se 

justamente a cada momento em que nele e dele se fala. O lá é um mutante 

em constante mutação não em si mesmo, mas naquilo que se diz dele e, 

consequentemente, naquilo que se pensa sobre ele (VEIGA-NETO, 2003, p. 

13). 

 

Parafraseando Veiga-Neto (2003), isso tem consequências para as formas de se 

conceber o conhecimento e o currículo, na medida em que não cabe dizer o que é o mundo; no 

máximo o que se pode fazer é mostrar que é constituído por jogos de linguagem sempre 

contingentes, com múltiplas possibilidades de significação. Nesse sentido, a virada linguística 

“resolveu o problema da incompletude das linguagens, dissolveu a questão da impossibilidade 

da tradução suficiente e nos colocou novos desafios” (VEIGA-NETO, 2003, p. 14).  

Quanto às formas de se conceber o currículo, concordamos com Lopes e Macedo 

(2011a, p. 92) ao afirmarem que “o currículo não é fixo nem é um produto de uma luta fora da 

escola para significar o conhecimento legítimo. O currículo não é uma parte legitimada da 

cultura que é transposta para a escola. O currículo faz parte da própria luta pela produção do 

significado, a própria luta pela legitimação”. 

Dessa maneira, podemos dizer que o dispositivo teórico ao qual nos filiamos e as 

categorias analíticas às quais elegemos, levam-nos à apreensão de práticas articulatórias de 

significação, práticas essas que estão situadas no debate conflituoso da política curricular para 

a formação de professores da Educação Básica. A nosso ver, essas são práticas articulatórias 

de significação que buscam a hegemonia, fruto da relação dialética entre as lógicas da 

equivalência e diferença que, segundo Laclau e Mouffe (1987), podem construir significados, 

identidades e práticas. Assim é que entendemos o debate da política curricular de formação de 

professores: como articulação discursiva. 

Contudo, vale destacar, a teoria do discurso não se limita somente a reaver e 

reconstruir os significados destas práticas, mas ao fazê-lo, analisa o meio pelo qual forças 

políticas e atores sociais constroem significados, inseridos em estruturas sociais incompletas e 

indecidíveis, como salienta Howarth (2000). Isto é alcançado através do exame de estruturas 

particulares internas, cujos agentes sociais tomam decisões e articulam projetos hegemônicos 

e formações discursivas. 
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Assim, os teóricos do discurso estão interessados em como, sob quais condições e por 

quais razões discursos são construídos, contestados e transformados, buscando “descrever, 

compreender e explicar eventos e processos históricos particulares, ao invés de estabelecer 

generalizações empíricas ou testar hipóteses universais” (HOWARTH 2000, p. 131). Isso 

significa que um dos maiores desafios da pesquisa social é o de “delinear as regras e 

convenções específicas que estruturam a produção de significados em contextos históricos 

particulares” (HOWARTH, 2000, p. 128). No item a seguir, tratamos de apresentar a 

definição do campo da pesquisa. 

 

4.1 A DEFINIÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

 

Definimos como campo de pesquisa a Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação – ANFOPE e o Ministério da Educação – Conselho Nacional de 

Educação – MEC/CNE. A fim de melhor compreender o funcionamento dessas instâncias, 

convém detalhar alguns aspectos relativos à natureza, às finalidades e às estruturas 

organizativas das mesmas. 

De acordo com o seu Estatuto (2009), a Anfope, com âmbito de atuação nacional, foi 

criada em 26 de julho de 1990, em assembleia nacional do 5º Encontro Nacional da Comissão 

Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação do Educador (CONARCFE), realizado 

em Belo Horizonte, tem como finalidade “fazer avançar o conhecimento no campo da 

formação e da valorização dos profissionais da educação, por meio da mobilização de 

pessoas, de entidades e de instituições dedicadas a esta finalidade” (ESTATUTO, 2009). 

Nos termos do Parágrafo único do art. 1 de estatuto da Anfope, “por instituições 

dedicadas à formação do profissional da educação entende-se aquelas que mantêm cursos cuja 

finalidade é a formação inicial e continuada dos profissionais da educação integrantes do 

Sistema nacional de Formação dos Profissionais da Educação” (ESTATUTO, 2009). Dentre 

as principais finalidades da Anfope, destacamos:  

 
- Defender as reivindicações de pessoas, instituições e entidades que 

comunguem princípios da Anfope no tocante à formação e à valorização dos 

profissionais da educação, em articulação com as demais entidades da área 

educacional, para o desenvolvimento de ações comuns; 

 

- Desenvolver estudos e pesquisas na área da educação, em particular, no 

campo da formação e da valorização dos profissionais da educação; 
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- Propor e defender a educação como bem público e uma política 

educacional que atenda às necessidades populares, na luta pela democracia e 

pelos interesses da sociedade brasileira; 

 

- Promover estudos e pesquisas, produzir conhecimento, socializar 

experiências, acompanhar e mobilizar as pessoas e instituições formadoras 

dos profissionais da educação, nos termos dos princípios defendidos 

historicamente e expressos nos documentos finais dos Encontros nacionais. 

 

A Anfope tem a seguinte estrutura organizativa: assembleia nacional, diretoria 

executiva, conselho consultivo, comissões estaduais e conselho fiscal. A assembleia nacional 

é o órgão deliberativo máximo da entidade e, entre outras, compete “estabelecer diretrizes 

para a consecução das finalidades da entidade previstas no Estatuto; propor o tema central e 

indicar o local dos Encontros nacionais a cada dois anos” (ESTATUTO, 2009).  

A assembleia reúne-se: Art. 13: “ordinariamente a cada dois anos, durante o Encontro 

nacional; extraordinariamente, quando convocada pela diretoria ou por 2/3 de seus associados. 

Art. 15: “as deliberações da assembleia serão tomadas por maioria simples (maior número de 

votos dos sócios presentes” (ESTATUTO, 2009). A diretoria executiva da Anfope é assim 

constituída: presidente, vice-presidente, 1º secretário, 2º secretário, 1º tesoureiro, 2º 

tesoureiro. 

Quanto à natureza e às finalidades do Conselho Nacional de Educação, o Art. 1º do 

seu regimento homologado pela Portaria MEC nº 1.306 de 02/09/1999, resultante da 

homologação do Parecer CNE/CP nº 99 de julho de 1999, estabelece: “O Conselho Nacional 

de Educação – CNE, composto pelas Câmaras de Educação Básica e de Educação Superior, 

terá atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da 

Educação, de forma a assegurar a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação 

nacional”. 

No que concerne à composição das Câmaras de Educação Básica e Câmara de 

Educação Superior, cada uma é constituída por doze conselheiros, nomeados pelo Presidente 

da República, dentre os quais são membros natos, na Câmara de Educação Básica, o 

Secretário de Educação Fundamental do Ministério da Educação, e na Câmara de Educação 

Superior, o Secretário de Educação Superior, do mesmo Ministério.  

Dentre as atribuições da Câmara de Educação Básica e Câmara de Educação Superior, 

cabe, entre outras, respectivamente deliberar sobre diretrizes curriculares e diretrizes 

curriculares para os cursos de graduação propostas pelo Ministério da Educação. Quanto ao 

Conselho Pleno, este é composto pelos Conselheiros de ambas as Câmaras.  
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O colegiado, por seu Conselho Pleno e por suas Câmaras, manifesta-se pelos seguintes 

instrumentos: Indicação, Parecer e Resolução. Em nosso corpus de pesquisa, analisamos 

Pareceres e Resoluções. O Parecer é o ato pelo qual o Conselho Pleno ou qualquer das 

Câmaras pronuncia-se sobre matéria de sua competência. Resolução é o ato decorrente de 

parecer, destinado a estabelecer normas a serem observadas pelos sistemas de ensino sobre 

matéria de competência do Conselho Pleno ou das Câmaras. 

As deliberações finais do Conselho Pleno e das Câmaras dependem do Ministro da 

Educação. De acordo com o Art. 22, “as sessões do Conselho Pleno serão ordinariamente 

públicas e as das Câmaras ordinariamente privativas de seus membros, exceto mediante 

deliberação dos respectivos plenários”. Na próxima seção, trataremos de discorrer sobre a 

constituição do corpus da pesquisa. 

 

4.2  A CONSTITUIÇÃO DO CORPUS DA PESQUISA 

 

Ao mapear o percurso teórico-metodológico da pesquisa consideramos que a análise 

empírica dos dados começa pelo próprio estabelecimento do corpus, ou nas palavras de 

Orlandi (2012, p. 62), “um dos primeiros pontos a considerar, se pensamos a análise, é a 

constituição do corpus”. Desta maneira, entende-se que a constituição do corpus e a análise 

estão intimamente relacionadas. Importa salientar, na perspectiva da teoria do discurso todos 

os dados são considerados como componentes internos de um discurso (HOWARTH, 2005). 

Por esse caminho, delimitamos como corpus analítico os seguintes documentos:  

a) documentos de definições curriculares sob a forma de Resoluções e Pareceres 

emanados do Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação (MEC - CNE), no 

período 2001-2006;  

b) documentos produzidos pelas entidades acadêmicas do campo educacional tais 

como ANFOPE, ANPEd, ANPAE, CEDES, FORUMDIR, FORGRAD, Fórum Nacional em 

Defesa da Formação do Professor, e também pelas Comissão de Especialistas de Ensino de 

Pedagogia e Comissão de Especialistas de Formação de Professores e o Grupo de Trabalho 

das Licenciaturas, sob a forma de boletins, cartas, propostas, manifestos e posicionamentos 

teóricos acerca da reformulação dos cursos de graduação, destinados à formação dos 

profissionais da educação, no período 1996-2006. 

A seleção dos documentos de definições curriculares do MEC/CNE é a seguinte: 

1. Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006. Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. 
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2. Parecer CNE/CP nº 3/2006. Reexame do Parecer CNE/CP nº 5/2005, que trata das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. Aprovado em 

21/2/2006. 

3. Parecer CNE/CP nº 5/2005, define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 

de Pedagogia. Aprovado em 13/12/2005. 

4. Projeto de Resolução. Conselho Nacional de Educação, 2005. Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Pedagogia. 

5. Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002. Institui a duração e a carga 

horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da 

Educação Básica em nível superior. 

6. Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 

curso de licenciatura. 

7. Parecer CNE/CP nº 28/2001. Dá nova redação ao Parecer CNE/CP nº 21/2001, 

estabelecendo a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura de graduação plena. 

Aprovado em de 2/10/2001. 

8. Parecer CNE/CP nº 27/2001. Dá nova redação ao item 3.6, alínea “c”, do Parecer 

CNE/CP nº 9/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, 

de graduação plena. Aprovado em 02/10/2001. 

9. Parecer CNE/CP nº 9/2001. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena. Aprovado em 8/5/2001. 

 

Os documentos selecionados das entidades acadêmicas de educadores são os 

seguintes:  

1. ANPED, ANPAE, ANFOPE, CEDES, FORUMDIR. Pronunciamento conjunto das 

Entidades da área da Educação sobre o Curso de Graduação em Pedagogia, 2006. 

2. ANFOPE. Documento Final XIII Encontro Nacional. Campinas, SP, 2006. 

3. ANFOPE, ANPED, CEDES. Documento das Entidades sobre o Anteprojeto de 

Resolução do CNE sobre o Curso de Pedagogia, 2005. 

4. ANFOPE. Documento Final do XII Encontro Nacional. Brasília, DF, 2004. 
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5. ANFOPE, ANPEd, CEDES. Documento enviado ao CNE. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Pedagogia, 2004. 

6. FORGRAD. Diretrizes para a formação de professores: concepções e implementação 

(Versão preliminar). Texto elaborado com base na Oficina de Trabalho de João 

Pessoa, PB, realizada em 16 a 17 de setembro de 2002. 

7. Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, encaminhada por: Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia e 

Comissão de Especialistas de Formação de Professores, Brasília, 2002. 

8. ANFOPE. Documento Final do XI Encontro Nacional. Florianópolis – SC, 2002. 

9. Posicionamento conjunto das entidades: ANPED, ANFOPE, FORUMDIR, CEDES e 

Fórum Nacional em Defesa da Formação do Professor, na reunião de consulta com o 

setor acadêmico, no âmbito do programa especial “Mobilização nacional por uma 

nova educação básica”, instituído pelo CNE, Brasília/DF, 07/11/2001. 

10. ANPED, ANFOPE, FORUMDIR, Fórum de Pró-Reitores de Graduação das 

Universidades Brasileiras, Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Extensão, UNDIME, 

CONSED, CNTE. Contribuições das Entidades para subsidiar discussão na Audiência 

Pública Nacional/CNE sobre a Formação do Professor para a Educação Básica em 

cursos de Nível Superior, Brasília, 23/04/2001. 

11. ANPED, ANFOPE, ANPAE, FORUMDIR, Fórum em Defesa da Formação do 

Professor. Contribuições das Entidades para subsidiar discussão na Audiência Pública 

Nacional/CNE sobre a Formação do Professor para a Educação Básica em Cursos de 

Nível Superior, RJ, 03/04/2001;  

12. ANFOPE. Documento Final do X Encontro Nacional. Brasília, DF, 2000. 

13. Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia: Comissão 

de Especialistas de Ensino de Pedagogia, 06/05/1999.  

14. Documento Norteador para elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Formação de Professores: GT Licenciaturas, constituído pela SESu/MEC, 

1999. 

15. ANFOPE /FORUMDIR, Carta de Recife, 05/11/1999.  

16. ANFOPE. Documento Final do IX Encontro Nacional. Campinas, 1998. 

17. ANFOPE. Documento Final VII Encontro Nacional. Belo Horizonte, 1996. 

 

Em relação aos documentos selecionados do MEC/CNE, estes foram elencados por 

estabelecerem as normas e os princípios a serem observados pelos sistemas de ensino, como 
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por exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Formação de Professores 

da Educação Básica e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia no 

período de 2001 a 2006. Consideramos que os documentos oficiais da política curricular 

constituem fonte importante para a compreensão dos discursos, tal como afirma Weber (2007, 

p. 183), pois 

 

[...] de um lado sintetiza interesses políticos que em conjunturas 

determinadas obtiveram a adesão das forças sociais representadas no 

Congresso Nacional e, de outro, indica as vertentes do debate acadêmico e 

social que se defrontaram na eleição do formato institucional que veio a ser 

legitimado em cada período legislativo. 

 

 

Quanto à seleção dos documentos das entidades acadêmicas de educadores, definimos 

aqueles que mais contribuíram para a compreensão do debateda formação de professores no 

contexto das reformas curriculares, no período 1996-2006. Para tanto, elencamos aqueles 

documentos que apresentavam os elementos necessários para a análise das demandas 

curriculares, dos conflitos teóricos e das discussões dos educadores nos diferentes fóruns a 

nível nacional sobre a formação de professores e o currículo.  

Nestes documentos, estão presentes concepções sobre docência, reivindicações 

curriculares, projetos de sociedade, educação, formação e currículo, discussões sobre o lócus 

da formação dos profissionais da educação, antagonismos em relação ao aparecimento da 

figura dos Institutos Superiores de Educação (ISEs) como espaço para a formação de 

professores, a relação entre bacharelado e licenciaturas, o perfil e a identidade do curso de 

Pedagogia, as habilitações no Curso de Pedagogia e a formação dos pedagogos e demais 

licenciados, a organização institucional e curricular, concepções de prática e de estágio 

curricular supervisionado para os cursos de formação, entre outras. 

Nesse sentido, podemos definir os documentos das entidades como “manifestações 

discursivas” no interior da disputa hegemônica de significação da política curricular para a 

formação de professores, em face das relações antagônicas que se estabelecem com as 

instâncias oficiais no processo de produção dessas políticas, quanto das disputas e dos 

conflitos que emergem entre os grupos educacionais no interior das próprias entidades. A 

presença dos diferentes fóruns acima selecionados é justificada por possuírem experiência 

acumulada em torno da formação dos profissionais da educação.  

Vale salientar que não se tem a pretensão de abarcar todos os conflitos no amplo e 

complexo debate da formação de professores, nem tampouco analisar todos os documentos 
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produzidos pelas entidades no período selecionado, mas tão somente apontar aqueles que 

contribuem para responder as nossas indagações de pesquisa. 

Nesse sentido, reiteramos, não objetivamos na análise a completude ou exaustividade 

dos processos de significação em relação ao objeto de estudo, mesmo porque eles são 

essencialmente históricos, contingentes e provisórios. Como antecipamos, na perspectiva da 

teoria do discurso, a totalidade constitui um horizonte e não um fundamento. O que se tem é a 

incompletude da totalidade, uma totalidade discursiva fundada nas diferenças relacionais, 

como um conjunto diferencial e heterogêneo de discursos. 

O período 1996 a 2006 é definido como o marco temporal da pesquisa. É um contexto 

de reformas curriculares significativas, de discussão, elaboração e aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96 e de duas diretrizes curriculares 

nacionais: as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica e as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia. Portanto, é um período 

de grandes definições curriculares, onde os documentos selecionados estabelecem diretrizes, 

princípios e normas para os cursos de formação de professores. 

A partir do que acabamos de expor, consideramos a teoria do discurso e seu arcabouço 

teórico potentes para desenvolver uma estratégia de investigação aplicável à análise do nosso 

objeto de pesquisa. Ou seja, como acentua Howarth (2005), a teoria do discurso se aplica a 

objetos empíricos de investigação, sendo viável o trabalho com os postulados teóricos em 

estruturas particulares.  

Como dissemos, operamos, dentre outras, com as noções de práticas articulatórias e 

lógicas de significação, como por exemplo, a lógica da hegemonia e a lógica da equivalência 

e diferença, apropriadas ao nosso objeto-empírico de pesquisa. Nesse sentido,“um objetivo 

central da análise textual na teoria do discurso é localizar e analisar os mecanismos pelos 

quais o significado se produz, estabelece, questiona e subverte em textos particulares” 

(HOWARTH, 2005, p. 77). 

Para concluir, consideramos como Howarth (2005) que a teoria do discurso pode 

explicar problemas particulares, desde que estejamos atentas às condições sob as quais é 

possível reunir os elementos teóricos e empíricos heterogêneos em uma cadeia explicativa 

sem reduzir ou subsumir tais elementos a leis ou abstrações mais elevadas, dando lugar a um 

ecletismo em que lógicas e conceitos incompatíveis convivam de maneira inconsistente.  

Desta maneira, pode-se dizer que as discussões sobre o método na teoria do discurso 

fazem parte de uma conversação em curso e com final aberto. Isso nos leva a reafirmar que 

continuamos a abrir trilhas, no sentido dado por Duque-Estrada (2004, p. 33), a “fazer o 
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caminho para seguir na trilha, o que nunca se faz sem correr riscos, como aquela em que 

sempre e já nos encontramos, qualquer que seja o âmbito trilhado”. 

Para melhor visualização do nosso método de análise, elaboramos um esquema do 

percurso de análise. Vejamos a seguir: 

 

 

4.3 PERCURSO DE ANÁLISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fonte: Kátia Costa Lima Corrêa de Araújo (2015). 

O debate da Política Curricular para a Formação de 

Professores e os sentidos do Estágio Supervisionado 

(1996-2006) = campo de articulação discursiva 

 

Demandas heterogêneas; articulação 

de demandas; disputas hegemônicas de 

significação; antagonismos/rupturas 

 

Demandas satisfeitas  

 

 

Demandas insatisfeitas 

 

 

Estabelecimento de uma relação 

equivalencial entre as demandas 

insatisfeitas. Uma demanda se sobressai e 

passa a representar a totalidade da cadeia 

de equivalência = significante vazio 

 

Formação da fronteira antagônica em 

torno de um inimigo comum = luta 

política para a fixação discursiva 

daquelas demandas que não foram 

satisfeitas  

 

 

 Lógica da Equivalência= formação da fronteira 

antagônica = demandas heterogêneas que se tornam 

iguais em relação a um antagonismo comum 

Tensões e Antagonismos 

Lógica da Diferença= afirmação da particularidade. A 

diferença continua operando na equivalência 

HEGEMONIA DOS DISCURSOS NA POLÍTICA 

CURRICULAR PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES E DOS SENTIDOS DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 
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O próximo capítulo dedica-se à análise dos documentos das entidades acadêmicas de 

educadores a partir das demandas, dos antagonismos e das disputas hegemônicas de 

significação. 
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[...] estamos diante de uma falta constitutiva, de 

um objeto impossível que, como em Kant, se 

mostra por meio da impossibilidade de sua 

representação adequada. 

(LACLAU, 2011b, p. 73). 
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5 O DEBATE DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA ANÁLISE DOS 

DOCUMENTOS DAS ENTIDADES ACADÊMICAS DE EDUCADORES A 

PARTIR DAS DEMANDAS, DOS ANTAGONISMOS E DAS DISPUTAS 

HEGEMÔNICAS DE SIGNIFICAÇÃO (1996-2006) 

 

Este capítulo destina-se à análise dos documentos das entidades acadêmicas de 

educadores, no período 1996-2006, a fim de identificar as demandas, os antagonismos e as 

disputas hegemônicas de significação no debate da política de currículo para a formação de 

professores da Educação Básica. Para o processo de identificação e análise das demandas das 

entidades, utilizamos as categorias analíticas da teoria do discurso como hegemonia, 

articulação, demandas, contingência, significante vazio, universalismo e particularismo, 

noções de política e de político, lógicas da equivalência e diferença, com o intuito de 

explicitar as disputas teóricas e curriculares e as identidades hegemônicas no debate da 

formação de professores. 

Inicialmente, tratamos de realizar uma leitura pormenorizada de todo o corpus, ou 

seja, os documentos das entidades acadêmicas de educadores reunidas em torno da Anfope e 

os documentos curriculares emanados do MEC/CNE, a fim de compreender o conteúdo das 

discussões no contexto em tela. Na perspectiva da teoria do discurso, podemos dizer que esse 

debate se apresentou como um local de intensas disputas e conflitos na busca de hegemonia 

de projetos de sociedade, educação, formação e currículo com influências do debate 

acadêmico nacional e estrangeiro, conforme veremos no curso deste capítulo. 

Após a leitura pormenorizada dos documentos, passamos a identificar as principais 

demandas que disputam a hegemonia nos documentos das entidades acadêmicas de 

educadores no processo de discussão das Diretrizes Curriculares para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em especial, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia, no período 1996-2006. 

Nesse sentido, indagávamos: quais os enfoques curriculares que disputam hegemonia? 

Como se articulam? Quais os projetos de sociedade, educação, formação e currículo que se 

confrontam? E quais os discursos políticos que os fundamentam? Quais as concepções de 

docência? E de prática pedagógica e estágio supervisionado? Como os sentidos do estágio são 

construídos nesse debate? São essas e outras questões que passaremos a analisar neste 

capítulo.  

Ao realizarmos a leitura dos documentos das entidades acadêmicas de educadores, 

chamou-nos a atenção para a diversidade de temas que constituíam as demandas das entidades 
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de educadores no debate da reformulação curricular dos cursos de formação de professores 

para a educação básica. Sob a ótica de Laclau (2011a, 2006), podemos dizer que encontramos 

uma dispersão de sentidos, de antagonismos e de demandas, ou mesmo uma pluralidade de 

posições nos discursos das entidades acadêmicas de educadores. Isso porque, na visão de 

Laclau (2006, p. 22), “uma unidade não está dada por uma só posição de sujeito, mas por uma 

pluralidade de posições de sujeito que começam a estabelecer entre si um certo grau de 

solidariedade”.  

Esse é o caminho para entendermos o conceito de demanda e a cadeia/relação de 

equivalência que se estabelece entre elas. Para a teoria do discurso, se uma demanda 

específica e pontual não é satisfeita, outras demandas também insatisfeitas e distintas umas 

das outras se juntam e criam um sentimento básico de solidariedade entre todas essas 

demandas. Do ponto de vista da particularidade dessas demandas, elas podem ser inteiramente 

distintas umas das outras, mas do ponto de vista de oposição ao sistema - entendido como o 

“inimigo” ao qual essas demandas estão se opondo – elas passam a estabelecer entre si uma 

relação de equivalência.  

Importa esclarecer, segundo Laclau (2006), que se as demandas forem 

individualmente satisfeitas, não haverá equivalência entre todas elas. Mas se as demandas não 

são satisfeitas, começa-se a criar uma relação equivalencial. Como já antecipamos, se a cadeia 

equivalencial se estende o suficiente, faz-se necessário representá-la simbolicamente como 

um todo. Essa representação se dá através das demandas individuais, isto é, uma certa 

demanda particular adquire a função suplementar de representar a totalidade da cadeia de 

equivalências, passando a representar algo mais abrangente, mais amplo. A particularidade 

que assume uma função universal é o que Laclau denominou de hegemonia.  

Para organizar a diversidade de sentidos/demandas/antagonismos identificados nesse 

corpus, procedemos da seguinte forma: 1) leitura pormenorizada do corpus extraindo os 

conceitos-chaves a partir dos aspectos elencados; 2) quadros-síntese dos documentos das 

entidades acadêmicas de educadores, agrupando as demandas e extraindo os temas; 3) 

quadros-síntese dos documentos curriculares do MEC/CNE, organizando-os por temas; 4) 

quadros-síntese dos sentidos atribuídos ao estágio supervisionado em todo o corpus. 

Ressaltamos que esse momento de organização foi muito importante, pois permitiu 

identificar os principais temas que constituíam as demandas das entidades acadêmicas de 

educadores, bem como os temas que se apresentavam nos documentos curriculares do 

MEC/CNE. Como resultado desse procedimento de análise, elencamos os temas que 
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constituem as demandas nos documentos das entidades acadêmicas de educadores, conforme 

se vê no quadro-síntese 01 a seguir, os quais serão analisados no curso deste capítulo: 

 
Quadro-síntese 01–Temas que constituem as demandas de formação de professores nos 

documentos das Entidades Acadêmicas de Educadores
33

 

Currículo: princípios educativos e eixos da formação de professores/base comum nacional 

Docência como base da formação e da identidade do profissional da educação 

Locais de formação dos profissionais da educação 

Prática Pedagógica e Estágio Supervisionado 
     Fonte: Kátia Costa Lima Corrêa de Araújo (2015). 

 

Em relação às demandas do estágio supervisionado procedemos da seguinte forma: ao 

passo que identificávamos as demandas e organizávamos os temas no conjunto do corpus, 

íamos construindo, em separado, os quadros-síntese dos temas que constituíam as demandas 

do estágio supervisionado, a fim de identificar os sentidos a ele atribuídos no debate da 

política curricular para a formação de professores. Esta organização também teve o intuito de 

facilitar o processo de análise das equivalências e/ou diferenças entre as demandas 

curriculares, verificando os processos hegemônicos, tema este que será motivo de análise do 

próximo capítulo.  

Na próxima seção, iniciamos a análise do tema Currículo: princípios educativos e 

eixos norteadores da formação pela sua complexidade e por perpassar todo o debate sobre a 

reformulação dos cursos de formação de professores/Curso de Pedagogia, no contexto em 

tela. Contudo, é importante ressaltar que os temas extraídos dos documentos das entidades 

estão intimamente relacionados entre si, e agregam uma gama heterogênea de demandas, o 

                                                 
33

Fontes: ANFOPE, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006; FORGRAD – Fórum de Pró-Reitores de Graduação 

das Universidades Brasileiras. Diretrizes para a formação de professores: concepções e implementação. PB, 

2002; Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia: Comissão de Especialistas de 

Ensino de Pedagogia, 1999; Documento Norteador para elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os Cursos de Formação de Professores: GT Licenciaturas, 1999; ANFOPE /FORUMDIR, Carta de Recife, 

05/11/1999; ANPED, ANFOPE, FORUMDIR, CEDES, Fórum Nacional em Defesa da Formação do Professor 

- Posicionamento Conjunto das Entidades na Reunião consulta com o setor Acadêmico, Brasília, 07/11/2001; 

ANPED, ANFOPE, FORUMDIR, Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras, Fórum 

Nacional dos Pró-Reitores de Extensão, UNDIME, CONSED, CNTE. Contribuições das Entidades para 

subsidiar discussão na Audiência Pública Nacional/CNE sobre a Formação do Professor para a Educação 

Básica em cursos de Nível Superior, Brasília, 23/04/2001; ANPED, ANFOPE, ANPAE, FORUMDIR, Fórum 

em Defesa da Formação do Professor. Contribuições das Entidades para subsidiar discussão na Audiência 

Pública Nacional/CNE sobre a Formação do Professor para a Educação Básica em Cursos de Nível Superior, 

RJ, 03/04/2001; Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

encaminhada por: Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia e Comissão de Especialistas de 

Formação de Professores, Brasília, 2002; ANFOPE, ANPED, CEDES. Documento das Entidades sobre o 

Anteprojeto de Resolução do CNE sobre o Curso de Pedagogia, 2005; ANPED, ANPAE, ANFOPE, CEDES, 

FORUMDIR. Pronunciamento conjunto das Entidades da área da Educação sobre o Curso de Graduação em 

Pedagogia, 2006. 
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que demonstra uma dispersão de sentidos, concepções e conceitos relevantes para a 

compreensão do debate e dos sentidos do estágio supervisionado. É o que veremos a seguir. 

 

5.1  CURRÍCULO: PRINCÍPIOS EDUCATIVOS E EIXOS DA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

Conforme antecipamos, os temas que constituem as demandas apresentadas nos 

documentos das entidades acadêmicas de educadores estão intimamente relacionados. 

Ressaltamos que os mesmos foram separados como uma forma didática de organização dos 

dados, a fim de facilitar a sua análise. Encontramos no tema Currículo: princípios educativos 

e eixos norteadores da formação uma dispersão de sentidos, concepções e conceitos que torna 

patente, na perspectiva da teoria do discurso de Laclau e Mouffe (1987), o movimento 

constante de sentidos que perpassa o debate da reformulação curricular dos cursos de 

formação de professores, em especial, do curso de Pedagogia.  

Com efeito, o tema Currículo aglutina uma pluralidade de demandas relacionadas 

entre si, tais como: i) base comum nacional; ii) docência como base da formação/identidade 

profissional de todo educador; iii) articulação teoria e prática; iv) unidade no processo de 

formação entre licenciados e pedagogos; v) sólida formação teórica e interdisciplinar/ampla 

formação cultural/formação para o humano; vi) pesquisa como princípio da formação; vii) 

trabalho pedagógico como foco formativo; viii) gestão democrática da escola; ix) articulação 

ensino, pesquisa, extensão; x) antagonismo à organização curricular por meio de 

competências e ao currículo mínimo; xi) locais de formação; xii) política de 

profissionalização/reconhecimento do valor social dos profissionais da educação/articulação 

da formação inicial e continuada; xiii) concepção sócio-histórica de 

educação/formação/educador; xiv) prática desde o início do curso; xv) avaliação permanente 

dos cursos de formação. 

Para análise deste tema, elegemos: a concepção „base comum nacional‟ destacando as 

articulações/vinculações às demais demandas; organização curricular; enfoque teórico 

curricular; projeto de sociedade e de educação. 

 

5.2 BASE COMUM NACIONAL (BCN) 

 

Partimos da concepção de base comum nacional por ser um conceito amplo, complexo 

que articula uma heterogeneidade de demandas, sendo reafirmada em todos os documentos 
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finais dos Encontros Nacionais da Anfope ora analisados. De acordo com a nossa análise, 

podemos afirmar que a base comum nacional se coloca como uma demanda que articula uma 

dispersão de sentidos no processo de disputa de hegemonia por um projeto de currículo 

nacional para a formação de professores. Ao longo deste capítulo veremos que os temas 

elencados no quadro-síntese 01 se articulam em torno da demanda pela constituição de uma 

base comum nacional para o currículo da formação dos professores da educação básica. 

Conforme veremos a seguir, o conceito em sua origem se vincula a uma demanda 

histórica do movimento de educadores, ou seja, a identidade do curso de Pedagogia/ 

concepção do pedagogo/extinção das habilitações: 

 

A base comum nacional, concepção que vem sendo construída coletivamente 

no interior do movimento de reformulação dos cursos de formação dos 

profissionais da educação [...] originou-se já no I Encontro Nacional de Belo 

Horizonte, em 1983, como contraposição à concepção do pedagogo como 

um generalista, que não contemplava na sua formação, a preparação para a 

docência, o ser professor (ANFOPE, 2000, p. 10).  

 

Os embates travados pelo movimento em torno do curso de Pedagogia – especialista x 

generalista, professor x especialista - traziam à tona as questões comuns em torno da 

formação do educador na Pedagogia e nas licenciaturas. Dessa forma, a concepção de base 

comum nacional vai sendo articulada pelo movimento de educadores desde o I Encontro 

Nacional de Belo Horizonte, em 1983, onde aparece a figura da CONARCFE (Comissão 

Nacional pela Reformulação dos Cursos de Formação dos Educadores), da qual se originou a 

Anfope, em 1990.  

A base comum nacional está estreitamente vinculada à demanda da docência como 

base da formação e da identidade profissional de todo educador e reivindica a unidade no 

processo de formação entre licenciados e pedagogos: “todas as licenciaturas (Pedagogia e 

demais Licenciaturas) deverão ter uma base comum: são todos professores. A docência 

constitui a base da identidade profissional de todo educador” (CONARCFE, 1983 apud 

ANFOPE, 2000, p. 10). 

Também o conceito vai se afirmando como um princípio da formação básica, como 

um corpo de conhecimentos que expressa o seu antagonismo ao modelo de currículo mínimo 

e em prol da articulação entre teoria e prática e das relações educação e sociedade: 

 

A base comum nacional dos Cursos de Formação de Educadores não deve 

ser concebida como um currículo mínimo ou um elenco de disciplinas, e sim 

como uma concepção básica de formação do educador e a definição de um 
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corpo de conhecimento fundamental (CONARCFE, 1983, p. 4 apud 

ANFOPE, 2000, p. 10). 

 

Tratava-se de buscar um princípio norteador que expressasse a prática 

comum na formação de professores contra a imposição dos currículos 

mínimos na formação, respeitadas as especificidades de organização 

curricular de cada instituição e de cada experiência (ANFOPE, 2000, p. 10).  

 

[...] como uma concepção básica de formação que orienta a definição de 

conhecimentos fundamentais para o trabalho pedagógico, da articulação da 

teoria e prática, e das relações entre educação e sociedade (ANFOPE, 2000, 

p. 27).  

 

 

Ao longo do debate, a Anfope vai aprofundando essa concepção de tal modo que a 

base comum nacional reafirma não se restringir à formação do profissional do curso de 

Pedagogia, mas é comum a todos os cursos de formação para todos os profissionais da 

educação. Vejamos no extrato a seguir:  

 

a base: os fundamentos da formação profissional, tendo a docência como 

base dessa formação - comum: porque presente em todas as instâncias de 

formação profissional - nacional: porque unifica a luta em defesa da 

profissionalização respeitadas as diversidades dos tempos e dos espaços de 

formação nas instituições (Boletim da ANFOPE, Ano IV, n. 8, 1998, p. 2, 

grifo do autor). 

 

A amplitude/extensão do conceito o coloca ainda como uma forma de luta contra a 

degradação da profissão, agregando demandas como a luta por política global de formação 

dos educadores, condições de formação, a docência como base da formação e em defesa de 

políticas de profissionalização docente, como se pode verificar na citação abaixo: 

 

O conteúdo da formulação da base comum nacional é um instrumento de 

luta e resistência contra a degradação da profissão do magistério, permitindo 

a organização e reivindicação de políticas de profissionalização que 

garantam a igualdade de condições de formação. É ainda um elemento 

unificador da profissão, ao defender que a docência é a base da formação de 

todos os profissionais da educação, pois permite assumir com radicalidade, 

ainda hoje , nas condições postas para a formação de professores, a 

formulação de Saviani (1982):formar o professor e o especialista no 

educador (ANFOPE, 2000, p. 9, grifo do autor). 

 

Do mesmo modo, a base comum nacional é vinculada à demanda da 

profissionalização do magistério, o que permite “assumir com radicalidade as propostas de 

profissionalização do magistério, dando-lhes o conteúdo que o movimento dos educadores 

vem construindo ao longo de sua história, parece ser o desafio atual” (ANFOPE, 2000, p. 9). 

No trecho a seguir, a base comum nacional ao mesmo tempo em que é afirmada como única 
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para todos os cursos de formação, enfatiza o respeito às especificidades de cada 

curso/instância formadora: 

 

Haverá uma única base comum nacional para todos os cursos de formação 

do educador. Esta base comum será aplicada em cada instituição de forma a 

respeitar as especificidades das várias instâncias formadoras (Escola Normal, 

Licenciatura em Pedagogia, demais Licenciaturas específicas (ANFOPE, 

1992, p.14, apud ANFOPE, 1998, p. 11). 

 

Nessa mesma direção, a base comum nacional agrega o discurso em defesa da 

formação unificada/unitária do educador, contrária ao currículo mínimo e em prol de um 

projeto pedagógico comum aos cursos de formação de profissionais da educação, fundado 

nessa mesma base: 

 

A posição histórica da ANFOPE contrária à idéia de currículo mínimo e 

modelo único de formação nos leva à defesa intransigente da multiplicidade 

de experiências em termos de organização curricular dos cursos de 

formação, que sejam acompanhadas em seu desenvolvimento, socializadas e 

debatidas amplamente pela comunidade da área. Este parece ser um bom 

caminho, em oposição ao modelo único de formação postulado pelo MEC, 

caminho que permitirá aos educadores a continuidade da construção de 

caminhos alternativos à formação de professores/profissionais da educação, 

com vistas ao aprimoramento da educação e da escola públicas em nosso 

país (ANFOPE, 2000, p. 35)  

 

A concepção de base comum nacional, que vem sendo construída 

historicamente pelos educadores, representa a ruptura com a idéia de 

currículo mínimo que predominou na organização dos cursos de 

graduação até recentemente, quando foi substituída pela concepção de 

diretrizes curriculares. Ao mesmo tempo em que indica eixos norteadores 

para a organização dos percursos de formação, unifica nacionalmente os 

educadores a favor do reconhecimento social dos profissionais da educação e 

contribui na luta contra a degradação da profissão, ao anunciar os princípios 

da formação de qualidade dos educadores (ANFOPE, 2006, p. 9, grifo 

nosso). 

 

Como vimos, à base comum nacional várias dimensões foram atribuídas ao longo do 

tempo (no âmbito da CONARCFE e da ANFOPE), tais como: “princípio que permita avançar 

na formação dos profissionais do ensino necessários à luta, no plano educativo, pela 

transformação da sociedade brasileira” (1986); “ponto de referência para a articulação 

curricular de cada instituição formadora do profissional da educação” (1990); “instrumento de 

luta e norte para a reformulação dos cursos de formação do educador” (1992) (SHEIBE; 

AGUIAR, 1999, p. 229). 

Como estamos adotandoa abordagem pós-estruturalista na perspectiva da hegemonia e 

da desconstrução dos discursos, procuramos identificar sintomas de indecidibilidade e 
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oscilações de sentidos nos discursos ora analisados, sendo possível apreender uma certa 

ambiguidade no discurso da base comum nacional. Nessa direção, reporto-me à tese de Dias 

(2009, p. 157), quando reflete que a base comum nacional se constitui “como um discurso que 

busca a fixação de um modelo curricular para os profissionais de educação no país, de tal 

forma que acaba por comprometer um princípio também caro ao movimento de educadores – 

o da diversidade de experiências curriculares”. 

Diante disso, consideramos que a base comum nacional é um discurso curricular que 

se pretende hegemônico, ou melhor, tomando de empréstimo a expressão usada por Lopes e 

Matheus (2014), é um projeto que busca uma centralidade curricular por mecanismos de 

articulação de diferentes demandas, antagonismos e disputas no debate da formação de 

professores 1996-2006.  

No tocante à organização curricular, a Anfope reivindica um currículo organizado por 

princípios educativos, tais como: 

 

a formação para a vida humana, forma de manifestação da educação 

omnilateral dos homens; a docência como base da formação profissional; o 

trabalho pedagógico com o foco formativo; a sólida formação teórica em 

todas as atividades curriculares; a ampla formação cultural; a criação de 

experiências curriculares que permitam o contato dos alunos com a 

realidade da escola básica, desde o início do curso; a incorporação da 

pesquisa como princípio de formação; a possibilidade de vivência, pelos 

alunos, de formas de gestão democrática; o desenvolvimento do 

compromisso social e político da docência; a reflexão sobre a formação 

do professor e sobre suas condições de trabalho; a avaliação permanente 

dos cursos de formação dos profissionais da educação como parte integrante 

das atividades curriculares e entendida como responsabilidade coletiva a ser 

conduzida à luz do projeto político-pedagógico de cada curso em questão; o 

conhecimento das possibilidades do trabalho docente nos vários contextos e 

áreas do campo educacional (ANFOPE, 2000, p. 37, grifo do autor). 

 

De igual modo, reivindica um currículo organizado por eixos norteadores para a 

formação de professores que são: a) sólida formação teórica e interdisciplinar; b) unidade 

entre teoria/prática; c) gestão democrática; d) compromisso social e ético do profissional da 

educação; e) trabalho coletivo e interdisciplinar; f) articular formação inicial e continuada 

(ANFOPE, 1998). No que concerne à perspectiva teórica de currículo, foi possível identificar 

que a base comum nacional é tributária da perspectiva sócio-histórica de educação/Pedagogia 

histórico-crítica desenvolvida por Saviani. Sob a influência do pensamento marxista, a base 

comum nacional coloca-se como uma diretriz que deve permear os currículos de formação do 

educador (ANFOPE, 1998), trazendo em seu interior uma concepção sócio-histórica de 

formação/educação/educador, como se pode ver nas citações abaixo: 
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Na perspectiva de uma educação crítica e transformadora, deve-se também 

reafirmar a construção da concepção sócio-histórica de educador, 

concepção de formação do profissional de caráter amplo, com pleno domínio 

e compreensão da realidade do seu tempo, com uma consciência crítica que 

lhe permita interferir e transformar as condições da escola, da educação e da 

e da sociedade (ANFOPE, 2000, p. 9, grifo do autor). 

 

O caminho da ANFOPE na construção da base comum nacional e dos 

princípios orientadores do movimento no campo da formação do educador é 

um caminho de construção teórica, mas também de luta e resistência às 

políticas que não contemplam os princípios de uma construção sócio-

histórica da educação (ANFOPE, 2000, p. 13).  

 

Convém destacar as bases teóricas que fundamentam a Pedagogia histórico-crítica, 

conforme Saviani (2012): 

 

Essa pedagogia é tributária da concepção dialética, especificamente na 

versão do materialismo histórico [...]. Em outros termos, isso significa que a 

educação é entendida como mediação no seio da prática social global. A 

prática social põe-se, portanto, como o ponto de partida e o ponto de chegada 

da prática educativa (SAVIANI, 2012, p. 160). 

 

A fundamentação teórica da pedagogia histórico-crítica nos aspectos 

filosóficos, históricos, econômicos e político-sociais propõe-se 

explicitamente a seguir as trilhas abertas pelas agudas investigações 

desenvolvidas por Marx sobre as condições históricas de produção da 

existência humana que resultaram na forma da sociedade atual dominada 

pelo capital (SAVIANI, 2012, p. 160). 

 

Sob a influência do pensamento marxista, em particular do pensamento gramsciano 

(história e teoria), a Pedagogia histórico-crítica reivindica uma organização curricular dada 

pela disciplina “história”, conforme podemos identificar nos trechos a seguir: 

 

A história seria exatamente essa matéria que ocuparia o lugar central no 

novo princípio educativo da escola do nosso tempo: uma escola unitária 

porque guiada pelo mesmo princípio, o da radical historicidade do homem e 

organizada em torno do mesmo conteúdo, a própria história dos homens, 

identificado como o caminho comum para formar indivíduos plenamente 

desenvolvidos (SAVIANI, 2012, p. 129). 
 

 

Esse discurso é assumido pela Anfope, fazendo-se presente na concepção da base 

comum nacional, ao defender o compromisso social do profissional da educação 

 

contra “concepções obsoletas” e com ênfase na concepção sócio-histórica de 

educador, estimulando a análise política da educação e das lutas históricas 

destes profissionais professores articuladas com os movimentos sociais 

(ANFOPE, 1998, p. 13). 
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Tal discurso também está presente na concepção sócio-histórica de educador 

 

Coerente com essa perspectiva que possibilita a formação de profissionais de 

educação autônomos e críticos, comprometidos com a mudança das 

condições de desigualdade da população brasileira, defende-se uma 

concepção sócio-histórica de educador onde a docência seja a base de sua 

identidade profissional. Que seja capaz de compreender criticamente os 

determinantes e as contradições do contexto em que está inserido, assim 

como de atuar na transformação desse contexto e na criação das condições 

para que se efetivem os processos de ensino-aprendizagem (ANFOPE, 2004, 

p. 12). 

 

Diante da citação acima, é pertinente questionar a base da concepção crítica da 

pedagogia histórica ou a concepção sócio-histórica de educador/educação/currículo a partir de 

um contexto de articulação discursiva, de múltiplas possibilidades de significação e de 

demandas curriculares heterogêneas que se colocam no jogo político contingente. Sob essa 

argumentação, poder-se-ia questionar o projeto de currículo centrado que visa garantir a 

formação de identidades a priori como um dentre vários, ou de um currículo que visa garantir 

a formação de sujeitos capazes de transformar a sociedade (como sendo do interesse da 

maioria da população) (LOPES, 2010), como um dentre vários que disputam a hegemonia de 

significação discursiva em um contexto diferencial. Desse modo, defendemos uma concepção 

de currículo dentro do jogo político contingente, como articulação e negociação de sentidos. 

A pedagogia crítica também defende a centralidade do “trabalho como princípio 

educativo”, princípio esse reafirmado em todos os Documentos da Anfope por nós analisados, 

cujo campo de discussão teórica é o materialismo histórico dialético. O trabalho como 

princípio educativo na formação profissional remete à relação entre o “trabalho e a educação”, 

no qual se afirma o caráter formativo do trabalho e da educação como ação humanizadora por 

meio do desenvolvimento de todas as potencialidades do ser humano
34

. 

De igual modo, questionamos: é possível garantir o fechamento de significados do 

currículo de uma vez por todas com a centralidade do trabalho como princípio educativo na 

formação do professor? E ainda, como garantir o desenvolvimento de todas as potencialidades 

                                                 
34

 O tema “educação e trabalho” teve intensa produção acadêmica nas décadas de 1980 e 1990 com autores como 

Gaudêncio Frigotto (A produtividade da escola improdutiva, 1989), Acácia Z. Kuenzer (Ensino de 2º grau. O 

trabalho como princípio educativo), Maria C. Franco (O trabalho como princípio educativo – uma investigação 

teórico-metodológica – Tese de Doutorado, 1990), Dermeval Saviani (O trabalho como princípio educativo 

frente às novas tecnologias, 1994), Paollo Nosella (A escola de Gramsci, 1992), Helena Costa Lopes Freitas (O 

trabalho como princípio articulador na prática de ensino e nos estágios, 1996), entre outros. 
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do ser humano se somos seres inconclusos desde a teoria do inconsciente de Freud ao sujeito 

da falta de Lacan? 

Na tentativa de estabelecer a conexão entre teorias de currículo e política de currículo, 

com base no que acabamos de expor, vê-se que a perspectiva curricular defendida pela 

Anfope é tributária de teorias críticas mais gerais sobre a educação e o currículo. Tal 

perspectiva é (re)afirmada em todos os documentos analisados, com o suporte de teorias 

marxistas e crítico-reprodutivistas da educação. Conforme antecipamos, até meados dos anos 

1990, o pensamento crítico foi fortemente hegemônico na teoria e na política curricular no 

Brasil, numa tentativa de inverter a base das teorias curriculares tradicionais.  

Nesse debate curricular, convém assinalar a influência do pensamento de autores 

críticos como Michael Apple (2006) que trata do papel ideológico do currículo, Henri Giroux 

(1997) que “tomando como base a noção de „intelectual orgânico‟ de Gramsci” (SILVA, 

1999, p. 55) defende os professores como intelectuais transformadores, bem como de Kenneth 

Zeichner (1993), que trata o professor como profissional ativo e reflexivo, contrapondo-se à 

visão de professor como técnico burocrático, entre outros.  

No que concerne a uma visão política e social da educação, foi possível identificar que 

a base comum nacional está comprometida com um projeto de sociedade/educação vinculado 

à transformação da escola e da sociedade, conforme extraímos dos fragmentos abaixo 

selecionados: 

A posição historicamente assumida pela Anfope evidencia um projeto de 

formação de professores identificado com os desafios de uma ampla e 

profunda transformação da escola e da sociedade (ANFOPE, 2002, p. 12).  

 

Com isso, a Anfope reforça a dimensão política e social da educação, enfatizando a 

estreita vinculação da formação de organização da escola e da sociedade capitalista e uma 

perspectiva de classe 

 

A explicitação da dimensão social da educação e da escola põe em evidência 

a estreita vinculação entre a forma de organização da escola na sociedade 

capitalista e a formação do educador, fato que coloca em oposição os 

projetos conservadores e o projeto histórico dos educadores que busca a 

superação do capitalismo (ANFOPE, 2000, p. 8).  

 

A luta pela reformulação curricular dos cursos de formação, proposta pela Anfope, 

vincula-se a um projeto de transformação da sociedade, como possibilidades de influenciar 

projetos democráticos e de justiça social: 
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É importante reafirmar que a luta pela reformulação dos cursos de formação 

do educador é uma luta constante, contínua, que não tem prazo para 

terminar. Ela insere-se no movimento mais amplo dos educadores 

brasileiros, que por sua vez insere-se no movimento dos trabalhadores em 

geral, pela construção de uma nova sociedade mais justa, democrática e 

igualitária (ANFOPE, 1998, p. 8). 

 

A transformação do sistema educacional exige e supõe sua articulação com a 

própria mudança estrutural da sociedade em busca de condições de vida 

justas, democráticas e igualitárias para as classes populares. Ter presente 

estas amarras mais amplas é fundamental par evitar que o debate da 

formação do educador concentre-se apenas em questões técnicas. Esta etapa 

já foi vencida há muito tempo pelo movimento (ANFOPE, 1998, p. 8). 

 

Tal discussão nos leva a assumir a interpretação do político e da política na lógica da 

hegemonia, tal como propugnada pela teoria do discurso, e a considerar a dimensão política 

do currículo no debate em pauta. A política, segundo o pensamento de Laclau, é constitutiva 

do social, concebida como tomada de decisões em um terreno indecidível onde o poder é 

constitutivo. Nesse sentido, recorremos a Lopes (2014) quando afirma que o currículo político 

vinculado a um projeto de justiça e democracia, 

 

por mais que a justiça se faça necessária, ela é impossível. Não é algo que se 

possa alcançar de uma vez por todas ou que possa ter seu conteúdo definido 

fora de uma luta contingente. O mesmo pode ser afirmado acerca da 

democracia, [...] o processo de tentar conquistá-la, de manter aberta a 

possibilidade de recriá-la e expressar a contingência das definições 

estabelecidas é o que garante sua existência (2014, p. 55). 

 
 

Para Lopes (2014), o currículo político vinculado a um projeto de justiça e democracia 

é um projeto impossível, na medida em que “é impossível pressupor fundamentos fixos – 

conhecimentos, valores, práticas, relações, instituições – que definam de uma vez por todas o 

caráter político, em qualquer contexto social, em qualquer constituição do social, para todos 

os grupos sociais” (LOPES, 2014, p. 56). Vale salientar, “impossível não é o simples oposto 

de possível, mas a expressão de uma abertura de múltiplas possibilidades imprevistas” 

(LOPES, 2014, p. 56).  

Contudo, vale frisar, é no processo político enquanto um processo de significação que 

se criam os significados de justiça social e democracia, e outras tantas reivindicações, como 

acentua Lopes (2014). O que se questiona é: “não se atua no presente para alcançar no futuro 

identificações do currículo e do social concebidos previamente, mas decidimos hoje por uma 

significação que não está determinada e que produzirá efeitos imprevistos” (LOPES, 2014, p. 

59). 
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Isso nos leva a considerar a concepção de “base comum nacional” como uma decisão 

política que consiste numa forma de luta por ocupar espaços provisoriamente vazios, ou seja, 

luta por hegemonia em torno de um projeto de currículo para a formação de professores que 

são sempre precárias e contingentes. Nessa direção, consideramos o currículo como uma ação 

política de significação ampliada pela ausência de uma predefinição de horizontes e 

fundamentos. Tal compreensão “contribui para bloquear a possibilidade de um fundamento 

como a razão correta e definitiva para organizarmos o currículo de uma determinada 

maneira” (LOPES, 2014, p. 48, grifo do autor). 

 Nessa perspectiva, reafirmamos „hegemonia‟ e „desconstrução‟ como os dois lados de 

uma mesma moeda, isto é, „desconstrução‟ que mostra as relações contingentes de uma 

identidade na medida em que outras articulações – igualmente contingentes – também 

demonstrarão sua possibilidade. Como uma decisão política contingente, consideramos a 

concepção “base comum nacional” como uma demanda cujo corpo é dividido, que transforma 

a sua particularidade em busca da fixação de um projeto hegemônico para o currículo 

nacional de formação de professores, resultado de uma série de articulações de diferentes 

demandas, dadas no enfrentamento com forças antagônicas, em um jogo político de produção 

de sentidos (provisórios) sobre o currículo. 

Isso porque a base comum nacional como uma particularidade assume a função de 

representar algo maior, mais abrangente no campo de disputas discursivas no contexto da 

reforma curricular dos cursos de formação de professores, agregando uma pluralidade de 

sentidos como demonstrado nos documentos da Anfope. Podemos assim dizer que a “base 

comum nacional” é a busca de uma identidade hegemônica que passa a ser da ordem do 

significante vazio, que divide o seu corpo numa dispersão/articulação de sentidos, 

transformando a sua própria particularidade em um corpo que encarna uma totalidade 

inalcançável. 

Parafraseando Lopes e Matheus (2014), são tantas as demandas agregadas à base 

comum nacional, tal como acabamos de expor, que ela se esvazia de significado. É por 

intermédio desse vazio, nunca completo, sempre tendencialmente vazio, que a base comum 

nacional se torna capaz de aglutinar diferentes demandas e constituir diferentes sujeitos que 

atuam em seu nome. Por essa ótica, podemos afirmar que a BCN é um mecanismo de 

constituição da hegemonia de uma política de currículo centralizada. Convém salientar que 

não estamos com isso atribuindo um sentido de negatividade ao esvaziamento, mas 

demonstrando como se opera a hegemonia na teoria do discurso. Na figura abaixo, buscamos 
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representar graficamente a forma como interpretamos/problematizamos a base comum 

nacional (BCN): como um significante vazio: 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, consideramos que a constituição de uma base comum nacional para o 

currículo de formação de professores é impossível, assim como é impossível a sociedade 

constituir-se plenamente do ponto de vista da completude de seus sentidos, é impossível a 

completude de sentidos no campo discursivo da política curricular para a formação, marcado 

pela contingência e por múltiplas possibilidades de significação. 

Ou seja, é impossível o fechamento da totalidade significativa num sistema relacional, 

de diferenças, daí concluirmos não caber, na lógica discursiva, um currículo centralizado, na 

medida em que não há um fechamento final, mas apenas um fechamento precário e 

contingente, onde há abertura a múltiplas possibilidades. Podemos ainda dizer que a base 

comum nacional como uma identidade que se pretende hegemônica no campo da política 

curricular, na perspectiva da lógica relacional, é uma identidade incompleta porque penetrada 

pela contingência. Mesmo que a base comum nacional se sobressaia como uma identidade 

curricular hegemônica, a sua presença plena é impossível diante da incompletude da estrutura. 

No entanto, importa salientar, há uma tensão ou mesmo um paradoxo entre a 

impossibilidade do fechamento da significação e a necessidade desse fechamento ou dessa 

fixação, na medida em que é esse aparente fechamento que vai permitir a hegemonia nas 

políticas curriculares para a formação de professores. Isso porque, nesse aparente fechamento 

da totalidade de significação, há uma heterogeneidade de demandas onde as diferenças e os 

antagonismos se tornam presentes dentro de um determinado campo hegemônico, fazendo 

com que essas fixações ou contenções sejam sempre parciais e precárias. 

Importa destacar ainda que ao problematizarmos a base comum nacional, isso não 

implica necessariamente o abandono dos seus princípios básicos, mas é uma nova postura de 

analisar os seus temas/conteúdos, ou seja, sua hegemonização a partir de uma perspectiva 

diferente, amparada em um conjunto de categorias com possibilidades de seu questionamento. 

Particularidade/conteúdo próprio/ 

significado/nome 

 

Representação universal da totalidade; 

pluralidade de demandas; busca preencher de 

forma incompleta, a ausência de plenitude 
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Estreitamente vinculada à concepção de uma base comum nacional, encontra-se a 

demanda da docência como base da formação e da identidade de todo profissional da 

educação, todos os cursos de formação do educador deverão ter uma base comum: são todos 

professores. Esta também se apresenta como uma das mais polêmicas teses da Anfope, que 

passaremos a discutir na seção a seguir. 

 

5.3  A DOCÊNCIA COMO BASE DA FORMAÇÃO E DA IDENTIDADE DE TODO 

PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO 

 

Tal como no tema Currículo, encontramos no tema Docência como base da formação 

uma série de demandas vinculadas umas às outras, tais como: i) identidade do pedagogo; ii) 

docência como elo articulador entre pedagogos e licenciados; iii) unidade entre licenciatura e 

bacharelado nos cursos de Pedagogia; iv) a base do curso de Pedagogia é a docência; v) 

valorização da formação dos profissionais da educação; vi) formação unitária de professores e 

especialistas; vii) base comum nacional; viii) sólida formação teórica e interdisciplinar; ix) 

unidade teoria e prática; x) articulação ensino, pesquisa e extensão; xi) defesa da concepção 

de profissional da educação; xii) compromisso social do profissional da educação; xiii) 

trabalho coletivo e interdisciplinar; xiv) trabalho pedagógico como foco da formação; xv) 

gestão democrática; xvi) avaliação permanente dos cursos de formação; xvii) superar a 

fragmentação entre as habilitações no curso de Pedagogia; xviii) formação continuada. 

Para a análise deste tema, selecionamos alguns aspectos como a identidade do 

pedagogo, a unidade entre licenciatura e bacharelado e a estrutura curricular para os cursos de 

pedagogia, por serem os mais representativos. 

Como antecipamos, o tema Docência como base da formação envolve disputas e 

conflitos históricos em torno da identidade do curso de Pedagogia, desde a sua criação, em 

1939. Neste sentido, convém retomar o contexto educacional da década de 1970 e algumas 

regulamentações polêmicas da época visando à reestruturação global dos cursos superiores de 

formação do magistério no Brasil, incluindo aquelas referentes ao destino/identidade do curso 

de Pedagogia, todas de acordo com a Lei nº 5.692/71.  

Destacamos as indicações do Conselho Federal de Educação – CFE -, de autoria do 

então Conselheiro Valnir Chagas, nº 67/1975, que trata dos estudos superiores de educação 

(indicando substituir o “curso de pedagogia” pelos “estudos superiores de educação”); CFE nº 

68/1975 que redefine a formação pedagógica nas licenciaturas; CFE nº 70/1976 que 

regulamenta o preparo de especialistas e professores de educação (“formar o especialista no 
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professor”); CFE nº 71/1976 que regulamenta a formação superior de professores para 

educação especial (SAVIANI, 2012; SILVA, 2006). Segundo Brzezinski (1996, p. 82), o 

“pacote” de Indicações aprovado pelo CFE mobilizou o movimento dos educadores que se 

colocava “contra as possíveis mudanças que, em sua essência, propugnavam a extinção do 

curso de pedagogia e descaracterizavam ainda mais a profissão de pedagogo, que 

paulatinamente seria extinta”. 

Vale registrar ainda o Parecer do CFE nº 252/69, também de autoria de Valnir Chagas, 

e que instituía as habilitações nos currículos dos cursos de pedagogia (administração, 

supervisão, orientação e inspeção). O meio acadêmico e o movimento de educadores tecem 

críticas severas a este parecer, notadamente quanto à fragmentação do trabalho 

pedagógico/habilitações profissionais no curso de pedagogia e a dicotomia entre a formação 

dos pedagogos e dos demais licenciados (SAVIANI, 2012). Salienta-se que tal 

regulamentação enfraqueceu a identidade do curso de pedagogia pelas dicotomias presentes 

na estrutura do curso e na prática escolar, com a supervalorização da dimensão técnica e 

científica, em detrimento da dimensão política (MELO, 2006).  

Durante toda a década de 1980 e início dos anos 2000, houve acaloradas discussões e 

manifestações públicas por parte do movimento de educadores em busca da (re)definição da 

identidade do curso de pedagogia, contrárias à fragmentação do trabalho pedagógico. O 

movimento de educadores propunha que as mudanças deveriam abranger todo o “sistema de 

formação de professores”, ao considerar que a formação pedagógica do professor mantém sua 

base teórico-epistemológica no campo educacional e a base da identidade do profissional da 

educação encontra-se na docência: todos são professores 

 

O nosso movimento sempre defendeu e continua defendendo que, para se 

tornar pedagogo, este profissional deve ter a docência como eixo de sua 

formação, tendo claro, porém, que a pedagogia não se esgota na formação 

docente. Vai além, em termos de referencial e profundidade teórica 

(ANFOPE, 2002, p. 26). 

 

O período de 97 a 2005, de intenso debate sobre os cursos de formação dos 

profissionais da educação - Licenciaturas e Pedagogia – trouxe à tona os 

dilemas históricos sobre a identidade do curso de Pedagogia e evidenciou as 

contradições que permeiam a definição de políticas de formação em nosso 

país, principalmente em função do crescimento do ensino superior privado, 

da precária situação de nossa educação básica e do movimento de idéias 

marcado por concepções que desconstroem o campo educacional. Nesse 

período, o movimento travou intenso embate com as concepções 

pragmatistas de formação, presentes, sobretudo, na proposta de criação dos 

Cursos Normais Superiores como espaço exclusivo para formação de 

professores para a infância de 0 a 10 anos (ANFOPE, 2006, p. 26). 
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O princípio de que a docência constitui a base da identidade profissional de todo 

educador (SHEIBE; AGUIAR, 1999), firmado no Encontro Nacional para a Reformulação 

dos Cursos de Preparação de Recursos Humanos para a Educação, realizado em Belo 

Horizonte
35

, busca superar a dicotomia professor x generalista, já que todas as licenciaturas 

deveriam ter uma base comum, pois são todos professores. Nessa direção, o movimento luta 

contra uma formação diferenciada entre professores e especialistas  

 

Lutar para transformar as licenciaturas em cursos de formação de 

professores, superando a compreensão de que o professor é alguém (de 

preferência um bacharel ou graduado em outras faculdades) com licença 

para ensinar, ao invés de um profissional da educação formado com este 

objetivo. [...] Essa contradição favorece as políticas governamentais que 

apontam para uma formação diferenciada entre professores e demais 

profissionais da educação e ainda, dá espaço para formação de profissionais 

para as funções de gestão do sistema educacional descoladas do âmbito 

escolar, numa perspectiva hierarquizada (ANFOPE, 1998, pp. 32-33). 

 

Com efeito, a docência como base da formação é uma demanda que envolve disputas 

históricas entre licenciatura e bacharelado, de modo que ela busca superar esses impasses 

buscando a unidade entre licenciatura e bacharelado nos cursos de Pedagogia, a valorização 

da formação dos profissionais da educação e uma formação unitária de professores e 

especialistas 

 

O Curso de Pedagogia é um curso de graduação plena, superando em sua 

estrutura a separação entre bacharelado e licenciatura presente nas demais 

áreas de formação de professores. O fato de o curso de Pedagogia constituir-

se sob total e exclusiva responsabilidade das Faculdades/Centros de 

Educação tem permitido seu aprimoramento e aperfeiçoamento na direção de 

tomar a prática educativa e a educação como objeto de estudo na formação 

de profissionais para atuação na educação básica identificando, no trabalho 

pedagógico escolar e não escolar, elementos constitutivos da formação 

humana em sua dimensão omnilateral. [...] Caso a especificidade resvale 

para a formação exclusiva do cientista da educação ou do especialista, a 

“crise” se aprofundará com a retirada da prática de formação de professores, 

a retomada das habilitações e a fragmentação na formação dos especialistas 

(ANFOPE, 2000, p. 29). 

 
 

Note-se que a docência como base da formação aglutina as principais teses da Anfope 

em relação ao curso de pedagogia: tese 1) a base do curso de pedagogia é a docência; tese 2) o 

curso de pedagogia é, ao mesmo tempo, uma licenciatura e um bacharelado. Nessa 

perspectiva, o movimento de educadores defende a docência como um projeto formativo, uma 

                                                 
35

Encontro promovido pela Secretaria de Educação do Ensino Superior/MEC em novembro de 1983, em Belo 

Horizonte (SHEIBE; AGUIAR, 1999). 
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docência que contribui para a instituição de sujeitos e não numa visão reducionista que a 

configura como um conjunto de métodos e técnicas neutros, tal como foi reafirmada no 

documento intitulado “Proposta de Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia”, elaborado 

pela Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia (CEEP) (designada pela Portaria 

SESu/MEC nº 146, de 8/06/99) e pela Comissão de Formação de Professores, ambas 

constituídas pela SESu/MEC e encaminhado ao Conselho Nacional de Educação - CNE, em 

abril de 2002.  

A docência constituindo a base da identidade profissional de todo educador e fio 

condutor da organização curricular do curso de pedagogia é entendida como uma docência 

ampliada que aglutina ensino, participação na organização/gestão da educação escolar/não 

escolar/ensino e a prática da pesquisa/extensão: 

 

O curso de Pedagogia, porque forma o profissional da educação para atuar 

no ensino, na organização e gestão de sistemas, unidades e projetos 

educacionais e na produção e difusão do conhecimento, em diversas áreas da 

educação é, ao mesmo tempo, uma licenciatura – formação de professores – 

e um bacharelado – formação de educadores/cientistas da educação 

(ANFOPE, 1998). 

 

 

Isso pressupõe, segundo Melo (2006), uma estrutura curricular única para o curso de 

pedagogia (bacharelado e licenciatura), e uma dinâmica curricular  

 

que dê conta das múltiplas dimensões da pedagogia, de seus princípios 

norteadores, das relações entre a educação (nas suas múltiplas dimensões), 

organização/gestão da educação escolar-não escolar/ensino – e do exercício 

dessas práticas aliada à pesquisa e à extensão, que se colocam como uma 

forma de redirecionar a teoria e a prática pedagógica durante o curso 

(MELO, 2006, p. 245). 

 

Nessa lógica, não é possível admitir quaisquer simplificações à pedagogia, à sua 

estrutura, nem ao processo curricular do curso – do tipo curso de bacharelado separado do 

curso de licenciatura (porque ambos têm objetos diretamente ligados ao pedagógico, o que 

não é o caso das licenciaturas diversas) (MELO, 2006).  

Esse é o pensamento da Anfope, cuja defesa é reafirmada em todos os documentos: o 

trabalho pedagógico é o foco do curso de pedagogia e a docência é a base da formação e da 

identidade de todo e qualquer profissional da educação. Nessa direção, destaca-se o 

posicionamento conjunto das entidades ANPED, ANFOPE, FORUMDIR, CEDES e Fórum 

Nacional em Defesa da Formação do Professor, ao defenderem no documento subscrito em 

Brasília, em 07 de novembro de 2011: 
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O eixo da sua formação é o trabalho pedagógico, escolar e não escolar, que 

tem na docência, compreendida como ato educativo intencional, o seu 

fundamento. É a ação docente o fulcro do processo formativo dos 

profissionais da educação, ponto de inflexão das demais ciências que dão o 

suporte conceitual e metodológico para a investigação e a intervenção nos 

múltiplos processos de formação humana. A base dessa formação é a 

docência [...] considerada em seu sentido amplo, enquanto trabalho e 

processo pedagógico construído no conjunto das relações sociais e 

produtivas, e, em sentido estrito, como expressão multideterminada de 

procedimentos didático-pedagógicos intencionais, passíveis de uma 

abordagem transdisciplinar. Assume-se, assim, a docência no interior de um 

projeto formativo e não numa visão reducionista de um conjunto de métodos 

e técnicas neutros descolado de uma dada realidade histórica. Uma docência 

que contribui para a instituição de sujeitos (POSICIONAMENTO 

CONJUNTO DAS ENTIDADES, ANPED, ANFOPE, FORUMDIR, 

CEDES e Fórum Nacional em Defesa da Formação do Professor, 2001, p. 

4). 

 

Com a influência da Anfope, esse debate propiciou a expansão de cursos de pedagogia 

no país inteiro, com estruturas curriculares que buscavam equilibrar o bacharelado e a 

licenciatura tomando a docência como base da formação da identidade dos profissionais da 

educação, com base mais ou menos reducionista de docência, dependendo da proposta de 

cada curso, tal como acentua Melo (2006). O principal antagonismo a esta tese está na 

 

não aceitação de que o curso de pedagogia deverá ter na espinha dorsal a 

formação do magistério para a educação infantil e para as séries iniciais do 

ensino fundamental, em suas modalidades: regular, de jovens e adultos e de 

atendimento aos portadores de necessidades especiais (ANFOPE, 2000, p. 

27). 

 

Os dois argumentos dessa posição são: 

 
a ênfase na docência como base da formação do pedagogo deu margem a um 

esvaziamento do campo da educação, reduzindo a pedagogia à formação de 

professores; a formação do pedagogo, no seu caráter stricto sensu, deve 

garantir que ele possa atuar em vários campos educativos atendendo às 

demandas sócio-educativas formal, não-formal e informal, tendo em vista 

que o objeto da pedagogia é a educação, nos seus aspectos teóricos e práticos 

(ANFOPE, 2000, p. 28). 

 

Essas disputas podem ser melhor visualizadas nos debates que aconteceram no Grupo 

de Trabalho constituído pela SESu/MEC, em 1999, por meio da Portaria nº 808, de 

08/06/1999, para a elaboração das diretrizes curriculares para os cursos de formação de 

professores. Tal GT foi constituído diante da necessidade de orientações normativas gerais 

para a parte curricular referente à formação pedagógica, que resultou no Documento 
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Norteador para Elaboração das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Formação de 

Professores – GT Licenciaturas, encaminhado à SESu/MEC.  

Nesse GT foram manifestadas posições conflitantes sobre a formação dos profissionais 

da educação, não incluídas no corpo do referido documento. Tais posições aparecem anexas 

ao Documento do GT Licenciaturas com a declaração de voto da professora Helena Costa 

Lopes de Freitas, representante da Anfope, e a declaração de voto em separado de José Carlos 

Libâneo e Selma Garrido Pimenta. Para uma melhor visualização, apresentamos de forma 

resumida as posições desses grupos, que revelam as disputas de projetos em relação ao curso 

de pedagogia e à formação dos profissionais da educação, conforme podemos ver no quadro-

síntese a seguir: 

Quadro-síntese 02 - Posições conflitantes em relação à tese docência como base 

Posição da Profª Helena Costa Lopes de 

Freitas – representante da ANFOPE 

Posição de José Carlos Libâneo e Selma 

Garrido Pimenta 

Curso de Pedagogia: destina-se à formação de 

profissionais para a educação básica: docências 

das séries iniciais do ensino fundamental – 1ª a 4ª 

séries e educação infantil, contemplando as 

dimensões de gestão e organização do trabalho 

pedagógico e escolar e da pesquisa de plena 

responsabilidade das 

Faculdades/Centros/Departamentos de Educação. 

 

As Universidades e suas Faculdades/Centros de 

Educação: constituem o lócus privilegiado da 

formação dos profissionais da educação. 

Curso de Pedagogia: destinado à formação 

teórica, científica e técnica para interessados 

em aprofundamento na teoria pedagógica, na 

pesquisa pedagógica e no exercício de 

atividades técnico-pedagógicas específicas 

como pedagogos no sistema de ensino, nas 

escolas e em outras instituições educacionais, 

inclusive as não-escolares.  

 

Centro de Formação, Pesquisa e 

Desenvolvimento Profissional de 

Professores – CFPD: destina-se à formação e 

preparação profissional de professores para 

atuarem na Educação Básica: Educação 

Infantil, Ensino fundamental (1ª a 8ª séries) e 

Ensino Médio, e está inserido na estrutura das 

Faculdades de Educação. 

 

A formação dos profissionais da educação 

para atuação na educação básica far-se-á, 

predominantemente, nas Faculdades de 

Educação, que oferecerão curso de Pedagogia, 

cursos de formação de professores para toda a 

educação básica. 

Base comum nacional para os currículos dos 

cursos de formação. 

Currículo: O CFPD explicita um projeto 

pedagógico específico para a formação de 

professores; propõe uma organização 

pedagógica e curricular; articula a formação 

inicial e a formação contínua. Um currículo 

para a formação teórica, científica e técnica de 

pedagogos e um currículo para a formação de 

professores para a educação básica. 

Docência como base da formação e da identidade 

profissional do educador. 

 

 

Fonte: Documento Norteador para Elaboração das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Formação de 

Professores – GT Licenciaturas, 1999. 
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É nesse debate que se confronta um projeto para a licenciatura e outro para o 

bacharelado, como acentua Dias (2009), e o antagonismo entre as diferentes posições pode ser 

identificado também no debate acadêmico educacional com autores como Libâneo e Pimenta 

(1999), Franco (2011, 2008), Silva (2006), Kuenzer e Rodrigues (2006), entre outros, com 

posições antagônicas quanto à forma de organizar institucionalmente o curso de pedagogia, 

especialmente quanto à tese de que a docência constitui a base da formação/identidade 

profissional de todo educador, todos os cursos de formação do educador deverão ter uma base 

comum: são todos professores. Senão vejamos:  

 
Esse princípio levou à redução da formação do pedagogo à docência, à 

supressão em alguns lugares da formação de especialistas (ou do pedagogo 

não diretamente docente), ao esvaziamento da teoria pedagógica em virtude 

da descaracterização do campo teórico-investigativo da pedagogia e das 

demais ciências da educação, à retirada da universidade dos estudos 

sistemáticos do campo científico da educação e, em conseqüência, da 

formação do pedagogo para a pesquisa específica na área e para o exercício 

profissional (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 249). 

 

As modificações curriculares decorrentes das teses do movimento de reformulação dos 

cursos de formação dos profissionais da educação, segundo Libâneo e Pimenta, levaram à 

sobrecarga no currículo de disciplinas ligadas à formação de professores das séries iniciais, 

em detrimento da diminuição do peso das disciplinas teóricas (fundamentos da educação, 

currículo, avaliação, teorias da educação) e, especificamente, das disciplinas que 

identificavam mais o exercício profissional do pedagogo. Nesse sentido, esses autores 

indagam:  

 

onde estão os especialistas de planejamento da educação, de administração 

de sistemas, gestão escolar, formulação de políticas públicas para a 

educação, avaliação educacional e avaliação da aprendizagem, pesquisa 

pedagógica específica, etc.? É viável formar num mesmo curso, com duração 

de quatro anos, o professor profissionalmente competente de 1ª a 4ª série e, 

ao mesmo tempo, o pedagogo stricto sensu, também profissionalmente 

competente naqueles campos profissionais (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 

250). 

 

O antagonismo à posição da Anfope pode ser identificado também no debate 

formulado por Franco (2011, p. 102), que defende um currículo de formação de pedagogos 

“contrapondo-se à ideia de um modelo, e mais ainda de um modelo único, que jamais poderá 

contemplar a complexidade, quer da especificidade epistemológica da Pedagogia como 

ciência, quer das demandas socioculturais contemporâneas postas para a ciência”. Esse debate 

é aguçado com as seguintes indagações:  
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O curso de pedagogia deve formar o pedagogo, [...] ou o professor? [...] 

pedagogia e professor são conceitos sinônimos? As funções desempenhadas 

pelo professor são as mesmas destinadas ao pedagogo? Historicamente, 

pedagogo e professor foram profissões idênticas? Formar alguém para ser 

professor requer as mesmas capacitações, as mesmas condições curriculares, 

que para formar um pedagogo? (FRANCO, 2011, p. 104). 

 

 

A resposta a tais indagações é dada pela afirmação: “estou reforçando a importância 

da formação diferenciada entre docente e pedagogo” (FRANCO, 2011, p. 108). Dessa 

maneira, a autora acentua: “um currículo de formação de pedagogos: o curso deverá formar o 

profissional pedagogo, cientista educacional” (FRANCO, 2011, p. 111). Franco defende que a 

base identitária do curso de pedagogia não deverá ser a docência, mas a investigação dos 

estudos pedagógicos que fundamentam as práxis educativas de uma sociedade. 

 

Se, no entanto, afirmarmos que a base identitária da formação do pedagogo 

será a docência, estaremos inadequadamente invertendo a lógica desta 

epistemologia. Pois estaremos partindo, para identificar um campo 

conceitual, não de sua matriz conceitual, mas de uma de suas decorrentes 

práticas, no caso, a docência (FRANCO, 2011, p. 125). 

 

 

Essa posição é reforçada por Kuenzer e Rodrigues (2006) ao não concordarem que a 

Pedagogia seja reduzida à docência, limitando, assim, o seu campo epistemológico e as 

possibilidades formativas. “Ao invés de flexibilidade para experimentar novas possibilidades, 

a redução pelo enrijecimento. Define-se exclusivamente o pedagogo como professor [...]” 

(KUENZER; RODRIGUES, 2006, p. 190, grifo dos autores). Nesse caminho, explicitam o 

antagonismo em relação à concepção de docência ampliada, defendida pela Anfope, que 

aglutina o ensino, a participação na organização da gestão de sistemas e instituições de ensino 

e a pesquisa: “a gestão e a investigação demandam ações que não podem ser reduzidas à de 

docência, que se caracteriza por suas especificidades; ensinar não é gerir ou pesquisar, embora 

sejam ações relacionadas” (KUENZER; RODRIGUES, 2006, p. 191). 

Como se pode ver, o debate educacional acadêmico revela as disputas por hegemonia 

em torno do significado da Pedagogia, de projetos em relação ao curso de Pedagogia e à 

formação dos profissionais da educação tais como: a concepção de Pedagogia como ciência 

da educação que integra a licenciatura e o bacharelado, formando o professor e o pedagogo 

unitário em um mesmo percurso, numa concepção de estrutura única de curso, orientada por 

uma base comum nacional que permeia todo o currículo (posição da Anfope) e a Pedagogia 

centrada na ciência da educação, como espaço de formação do pedagogo/cientista 

educacional, enquanto bacharelado.  
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Conforme veremos ao longo da análise, este último projeto em relação ao curso de 

pedagogia e à formação dos profissionais da educação não consegue se sobressair ou se fixar 

como uma demanda hegemônica no debate em tela, apesar da intensa disputa no debate 

acadêmico pela significação hegemônica em prol da importância da formação diferenciada 

entre docente e pedagogo. 

Na perspectiva da teoria do discurso de Laclau e Mouffe (1987), podemos dizer que 

ambos os projetos disputam hegemonia no debate da política curricular para a formação de 

professores, e o projeto que não conseguiu se sobressair continuará tentando se tornar 

hegemônico no campo da significação, visto que este debate é conflituoso, antagônico e a 

estrutura de significação nunca se fecha porque outras demandas estão sempre em jogo.  

Podemos argumentar ainda que o projeto que não conseguiu se fixar 

hegemonicamente é a condição mesma para determinada hegemonia no campo de 

significação da política curricular. Isso porque ele se coloca como a negação que vem do 

exterior, ou seja, de um discurso que nega, que ameaça o discurso formulado pela Anfope 

pela docência como base da formação/identidade do profissional da educação. É nesse sentido 

que o antagonismo é constitutivo e que toda constituição discursiva é antagônica. 

Segundo Aguiar e Melo (2005), há que se ressaltar que eventuais consensos parciais 

sobressaem nesse debate, e também no que tange:  

 

à forma de inscrever a pedagogia com autonomia relativa no curso de 

pedagogia; à direção da formação. Tais consensos, contudo, ficam 

comprometidos no tocante à definição de perfis profissionais 

(interdisciplinares, multidimensionais, multirreferenciais, ético-políticos, 

sócio-culturais-estéticos, educativos e docentes) ao se propor a figura do 

especialista separada do professor (AGUIAR; MELO, 2005, p. 123). 

 

Identificadas com o ideário da Anfope, as autoras pressupõem que o problema não seja 

resolvido pela separação entre o bacharelado e a licenciatura, mas sim, “pela criação também 

de uma estrutura curricular complexa que possibilite que a formação do pedagogo se efetive, 

de modo a envolver intrinsecamente a docência” (AGUIAR; MELO, 2005, p. 124). Nesse 

sentido, reafirmam a tese de que a docência é a base da formação/identidade do profissional 

da educação, na medida em que ela contribui para fortalecer uma estrutura de currículo de 

curso de pedagogia que envolva o bacharelado e a licenciatura como uma estrutura única, 

além de reforçar a unidade entre concepção e execução do ato educativo e docente. 

Para tanto, Aguiar e Melo (2005, p. 124) defendem um currículo para o curso de 

pedagogia “que permita ao futuro pedagogo articular fins/meios, ser simultaneamente um 
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pesquisador e um técnico, professor articulador/gestor de conhecimentos/relações sociais, 

considerando as diversas funções e práticas pedagógicas escolares ou não escolares 

existentes”. Enfim, em prol da concepção de docência ampliada, isto é, na perspectiva da 

articulação de conhecimentos e práticas sobre a educação, a organização e a gestão 

educacional, sistemas educativos, avaliação educacional, política educacional etc. (ANFOPE, 

2000; CEEP, 1999), próprios do campo da pedagogia, as autoras reforçam que esta contribui 

para o fortalecimento da especificidade da pedagogia. 

Como se pode ver no que acabamos de expor, a docência como base da formação e da 

identidade profissional de todo educador é uma demanda cara à comunidade acadêmica de 

docentes que, desde a década de 1980, vem reafirmando-a e delineando-a em todos os 

encontros nacionais da Anfope como a base da formação e dos conhecimentos requeridos para 

o trabalho pedagógico. Também é uma demanda que tem suscitado intensa polêmica no 

debate acadêmico de educadores, juntamente com a „base comum nacional‟ apresentada como 

um projeto hegemônico de currículo nacional para a formação de professores da educação 

básica em nível superior. 

Na perspectiva da teoria do discurso de Ernesto Laclau, e do pós-estruturalismo com a 

crítica do sujeito centrado do estruturalismo, o nosso exercício é na direção da 

desconstrução/problematização do conceito “docência como base da formação/identidade do 

professor” no campo discursivo da formação de professores, pelo caminho de sua 

(des)essencialização, a partir de uma ótica descentrada conjugada à hegemonia como tomada 

de decisões em um terreno indecidível
36

. 

Como o pós-estruturalismo que se colocou como uma resposta filosófica ao status 

pretensamente científico do estruturalismo e à sua pretensão de se transformar em uma 

espécie de megaparadigma para as ciências sociais (PETERS, 2000), problematizamos o 

significante “docência” e a sua pretensão em se transformar em um “mega” significante que 

aglutina de forma ampliada a base da formação e da identidade de todo professor, delineando 

os conhecimentos requeridos para a compreensão da totalidade do trabalho pedagógico, sendo 

a docência “entendida como trabalho pedagógico, como eixo central do processo de formação 

e fio condutor da organização curricular do curso de Pedagogia” (ANFOPE, 2000, p. 11).  

                                                 
36

 Pelo termo indecidível entende-se: “a situação em que, por um lado, não é possível fundamentar racional e 

radicalmente as razões de uma decisão, senão pelo reconhecimento da contingência de tal decisão, e em que, 

por outro, o conteúdo da decisão não está predeterminado por nenhum processo objetivo subjacente a cada uma 

das alternativas entre as quais se decide” (LACLAU, 2011, p. 31. Nota do Tradutor). 
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A perspectiva antiessencialista da teoria do discurso de Ernesto Laclau suscita uma 

reflexão sobre o político, a identidade dos grupos como relacional e sobre o caráter 

inerradicável do poder e do antagonismo. Inerradicável porque prevê a aceitação de que todas 

as identidades são relacionais e de que a condição de existência de qualquer identidade é a 

afirmação de uma diferença, ou seja, a determinação de um „outro‟ que desempenhará o papel 

de „elemento externo constitutivo‟(ANDRADE, 2013, p. 76).  

Dito de outro modo, a identidade para Laclau e Mouffe (1987) é o resultado de uma 

articulação discursiva e, sob essa ótica, o significante „docência‟ poderia ser tomado na 

direção de uma identidade relacional, cujo sentido é contingente e se apoia em um exterior 

discursivo que a constitui parcialmente. Ou seja, as identidades são definidas pela sua 

diferença em relação a outras identidades e não por algo que lhes é próprio (LOPES; 

MACEDO, 2011a, p. 223). Mas, contrariamente, a partir de uma ótica centrada, podemos 

dizer que a “docência como base da formação/identidade de todo profissional da educação” se 

mostra como uma essência absoluta que “inclusive define o próprio sujeito, grupo ou 

instituição, atribuindo-lhe uma determinada identidade social e cultural” (CORAZZA, 1995, 

p. 225).  

Como vimos em Hegemonia e estratégia socialista, Laclau e Mouffe (1987) rompem 

com todo essencialismo que penetra largamente as categorias básicas da discursividade 

marxista, de modo que fazem uma desconstrução destas à luz dos problemas contemporâneos. 

Inspirando-se no pensamento de Wittgenstein, Laclau e Mouffe (2011) afirmam: “sabemos, 

por Wittgenstein, que não há algo como a aplicação de uma regra – a instância de aplicação é 

parte da própria regra” (LACLAU; MOUFFE, 2011, p. 9).  

Convém esclarecer que pelo termo essência “entende-se em geral qualquer resposta à 

pergunta: o quê?” Por exemplo, na expressão: “O que é o homem? Um animal racional” 

(ABBAGNANO, 2007, p. 417). Desse modo, “qualquer resposta à pergunta “o quê?” pode ser 

considerada definição da coisa sobre a qual se faz a pergunta” (ABBAGNANO, 2007, p. 

418). Nesse caso, Abbagnano se refere aos fundamentos estabelecidos por Aristóteles, “que é 

o fundador da teoria da essência, assim como é o fundador da teoria da substância” 

(ABBAGNANO, 2007, p. 418)
37

. Para Aristóteles, segundo assevera Abbagnano (2007, p. 

420), “as coisas têm essência, mas só as formas linguísticas têm significado. Significado é 

aquilo que a essência se torna quando se divorcia do objeto de referência e se casa com a 

palavra”. 

                                                 
37

 Vale ressaltar, “é verdade que Aristóteles encontrava os precedentes dessa teoria em Platão, que por sua vez a 

atribuía a Sócrates” (ABBAGNANO, 2007, p. 418). 
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É relevante acentuar ainda: “o essencialismo, ou seja, a posição para a qual é possível 

distinguir, nos indivíduos, propriedades essenciais de acidentais, independentemente do 

conhecimento que tenhamos deles, está no cento de ampla discussão em filosofia analítica”. 

Por esse caminho, o essencialismo “foi peremptoriamente negado por Wittgenstein, para 

quem o sentido não é conferido por propriedades, mas pelas regras do jogo lingüístico” 

(ABBAGNANO, 2007, p. 421). 

Nessa perspectiva, pode-se considerar o significante „docência‟, tal como defendido 

pelas entidades acadêmicas de educadores/Anfope, a partir de uma dimensão essencialista 

que, “grosso modo, toma o ser como passível de ser conhecido verdadeiramente e de forma 

completa” (MENDONÇA, 2008, p. 54), na medida em que designa a ideia de docência como 

base da formação/identidade docente, um fundamento absoluto a partir do qual se erige e 

sustenta um projeto político-pedagógico, curricular e identitário, a partir de critérios a priori, 

para todos os sujeitos e cursos de formação de professores. 

Por esse caminho, podemos ainda considerar o significante „docência‟ como uma 

totalidade fechada em si mesma (LACLAU, 2011b), um discurso absoluto que afeta/orienta o 

debate da política curricular para a formação de professores/Diretrizes Curriculares Nacionais 

do curso de Pedagogia, produzindo regras e efeitos de posicionamentos dos sujeitos, 

atribuindo-lhes uma determinada identidade social e cultural, na perspectiva de sua 

hegemonia. Concordamos com Lopes (2014, p. 50) ao afirmar que “a plenitude de uma 

identidade é impossível, pois não há um fundamento que garanta sua significação de uma vez 

por todas. Mais do que isso, nessa perspectiva, para uma certa identidade existir não precisa 

ter sua plenitude prevista”. Isso porque, conforme Wittgenstein (2013), o sentido não é 

conferido por propriedades, mas pelas regras do jogo linguístico. 

Tomando de empréstimo o pensamento de Laclau (2011b) ao se referir a Marx e à 

figura do proletariado como ator, como o único que pode levar a cabo o processo de 

emancipação, é como se o significante “docência” fosse um “ator universal que esteja além da 

contradição entre particularidade e universalidade, ou melhor, um ator cuja particularidade 

expresse diretamente, sem qualquer sistema de mediações, a pura e universal essência 

humana” (LACLAU, 2011b, p. 36). Nesse caso, um ator cuja identidade é erigida no interior 

do debate de reformulação curricular dos cursos de formação de professores/curso de 

Pedagogia, como um discurso emancipatório total desse processo.  

Para Mouffe (2003, p. 13), “não pode haver uma emancipação total, mas apenas 

parcial. Isto significa que sociedade democrática não pode mais ser concebida como uma 

sociedade que teria realizado o sonho de uma perfeita harmonia ou transparência”. Nessa 
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direção, tomamos ainda as palavras de Mendonça (2007) ao mencionar que “não há como 

constituir previamente sentidos sociais ou se levar em consideração identidades ou 

movimentos sociais totalmente constituídos com projetos políticos existentes desde sempre” 

(MENDONÇA, 2007, p. 250). 

Por essa ótica, o significante “docência” tal como defendido pela Anfope apresenta-se 

como um discurso político único, um fundamento fechado, como se fosse essencial, que não 

leva em consideração a contingência de sentidos, os particularismos e as identidades plurais e 

finitas que podem ser substituídas por novas identidades sociais, as diversas posições de 

sujeitos, a incompletude e a provisoriedade do próprio sistema da política curricular para a 

formação de professores. 

Para Laclau (2011b, p. 39), “particularismo” é um conceito essencialmente relacional: 

“algo é particular em relação a outras particularidades, e o conjunto delas pressupõe uma 

totalidade social no interior da qual elas são constituídas. Assim, se a própria noção de 

totalidade social está em questão, a de identidades “particulares” é igualmente ameaçada”. 

Ainda segundo Laclau (2011b), tal colocação abre caminho para uma forma de conceber a 

relação entre particularismo e universalismo “que difere tanto da encarnação de um no outro 

quanto do cancelamento de sua diferença e que, de fato, cria a possibilidade de novos 

discursos de liberação” (LACLAU, 2011b, p. 39). Isso significa dizer que “a relação entre 

particularidade e universalidade é essencialmente instável e indecidível” (LACLAU, 2011b, 

p. 40). 

Nestes termos, se o universal resulta de uma divisão constitutiva em que a negação de 

uma identidade particular transforma esta no símbolo da identidade e plenitude como tais, o 

autor conclui: 

a) o universal não tem nenhum conteúdo próprio, mas é uma plenitude 

ausente, ou melhor, o significante de plenitude em si, da própria ideia de 

plenitude; b) o universal só pode surgir do particular, pois apenas a negação 

de um conteúdo particular transforma este no símbolo de uma universalidade 

que o transcende; c) como, no entanto, o universal – tomado em si mesmo – 

é um significante vazio, qual conteúdo particular o simbolizará é algo que 

não pode ser determinado por uma análise do particular em si nem do 

universal em si. A relação entre os dois depende do contexto do antagonismo 

e é, no estrito sentido do termo, uma operação hegemônica (LACLAU, 

2011b, p. 41) 

 

Se por um lado problematizamos o significante “docência” como a base da formação e 

da identidade de todo professor, formulado pelas entidades acadêmicas de educadores, 

reunidas em torno da Anfope, por outro consideramos as circunstâncias históricas do debate 

acadêmico educacional brasileiro que tornaram possível a sua emergência. Nesse contexto, 
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registre-se a criação do curso de Pedagogia, em 1939, e ao longo das décadas de 1970 a 2000, 

em especial, o período da ditadura política instaurada no Brasil, e a luta dos educadores em 

prol de uma identidade para o curso de Pedagogia. Pode-se dizer que nessa disputa pela 

significação da formação do professor emergem outras forças antagonistas que diferem umas 

das outras e ameaçam essa identidade, à “docência”, conforme constatamos nas posições 

conflitantes em relação à tese docência como base. 

Nesse sentido, concluímos esta seção com as palavras de Laclau (2011b, p. 44) 

dizendo: “estamos hoje admitindo nossa própria finitude e as possibilidades políticas que ela 

enseja. Este é o ponto em que os discursos potencialmente liberatórios de nossa era pós-

moderna têm de ser iniciados”. No item a seguir, trataremos de discutir os Locais de 

Formação como um dos temas que constituem as demandas do movimento de educadores. 

 

5.4 LOCAIS DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

Este é um dos temas que suscitou grandes embates entre a comunidade acadêmica de 

educadores e as esferas governamentais no contexto de elaboração das Diretrizes Curriculares 

para os cursos de graduação e da formação de professores. As disputas se dão principalmente 

em relação aos espaços institucionais da formação de professores. Conforme a análise dos 

documentos das entidades, várias são as demandas que se agregam a este tema, como por 

exemplo, “a necessidade de repensar a organização curricular e institucional dos cursos de 

formação, e a necessidade de reafirmar a base comum nacional, nos cursos de formação dos 

profissionais da educação” (ANFOPE, 2000, p. 29).  

Com efeito, relacionadas a este tema, identificamos demandas tais como: i) 

universidades/faculdades de educação como lócus privilegiado de formação dos profissionais 

da educação; ii) formação unitária de professores e especialistas/escola única de formação do 

profissional da educação; iii) superação das dicotomias do modelo do bacharelado e das 

licenciaturas; iv) Curso de Pedagogia como bacharelado e licenciatura; v) a base do curso de 

Pedagogia é a docência; vi) antagonismo à concepção tecnicista de formação; vii) 

antagonismo à criação dos Institutos Superiores de Educação/Curso Normal Superior como 

locais de formação dos profissionais da educação; viii) articulação ensino, pesquisa e 

extensão; ix) o curso de Pedagogia é o lócus da formação dos profissionais da educação; xi) 

articulação entre pedagogia e licenciados; xii) superar a fragmentação entre as habilitações no 

curso de Pedagogia. 
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Para análise deste tema, focalizamos as questões em torno do lócus de preparação 

profissional dos professores e seus desdobramentos. A disputa pelo local de formação do 

profissional da educação é acirrada quando a LDB/1996 dedica dois artigos aos tipos e às 

modalidades dos cursos de formação de professores e sua localização institucional: 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal. 

 

Art. 63. Os Institutos Superiores de Educação manterão: 1. cursos 

formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o Curso 

Normal Superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil 

e para as primeiras séries do ensino fundamental; 2. programas de formação 

pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram 

se dedicar à educação básica; 3. programas de educação continuada para os 

profissionais de educação dos diversos níveis. 

 

Assim, a LDB/1996 determina a criação de um novo espaço formador de professores, 

os Institutos Superiores de Educação e o Curso Normal Superior como um dos cursos 

formadores destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as séries iniciais 

do ensino fundamental. Ao proceder dessa forma, o legislador, segundo Weber (2000, p. 137), 

 

praticamente desconsiderou não apenas o teor do debate em curso sobre 

formação de professores, como também todas as experiências inovadoras de 

preparação com ele sintonizadas, desenvolvidas, sobretudo, nos últimos dez 

anos, tanto em universidades como em instituições de Ensino Superior de 

Educação. 

 

Nessa direção, a Anfope se posiciona: 

 

A discussão sobre o papel e organização das faculdades de educação, dos 

cursos de pedagogia e licenciaturas, fundamental no momento atual, é 

colocada de lado pelo governo federal que coloca no centro do debate sobre 

a formação dos profissionais da educação uma nova estrutura 

organizacional, os Institutos Superiores de Educação. Contribui, assim, para 

minimizar, ignorar ou subestimar a capacidade e as responsabilidades das 

faculdades de educação e dos seus cursos, na liderança da formação desses 

profissionais. Desconhece e ignora as experiências bem sucedidas de 

formação de professores e das mudanças substantivas nos currículos de 

pedagogia e licenciaturas, que se desenvolveram e se desenvolvem pelas 

várias regiões do país nos últimos 10 anos (ANFOPE, 1998, p. 19). 

 

Para a Anfope (1998), os Institutos Superiores de Educação e, sobretudo, o Curso 

Normal Superior representam “o aligeiramento da formação profissional” [...] e o “retorno à 
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concepção tecnicista na formação – com ênfase nos aspectos pragmatistas de educador que 

pretende substituir o atual curso de Pedagogia na formação dos profissionais para a educação 

infantil e para as séries iniciais do ensino fundamental” (ANFOPE, 1998, p. 20). Segundo 

Sheibe (2007), os artigos nº 62 e nº 63 da LDB/1996
38

 apontam para uma descaracterização 

do curso de Pedagogia. A lei não extinguiu o curso de pedagogia, mas a única referência ao 

curso está no art. 64 que diz:  

 

A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será 

feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a 

critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum 

nacional. 

 

 

Como se pode ver, no cenário pós-LDB/1996, um dos temas que suscitou grande 

polêmica junto à comunidade acadêmica de educadores foi a revisão institucional procedida 

pela LDB com a criação de uma nova agência formadora, o Instituto Superior de Educação 

(ISE), e de um novo formato de preparação de professores, o Curso Normal Superior (CNS) 

(WEBER, 2000). Este último dispositivo chegou a ser interpretado pelo Ministério da 

Educação como implicando a redefinição de competências do curso de pedagogia, o que 

motivou a edição do Decreto nº 3.276/1999 (WEBER, 2003, p. 1137).  

Vale lembrar que tais disputas se intensificam com a aprovação do Parecer nº 970/99 

pela Câmara de Ensino Superior, do Conselho Nacional de Educação, que é fundamento para 

o Decreto Presidencial nº 3.276/1999 que atribui a tarefa de formação para o magistério da 

educação e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com exclusividade, aos cursos normais 

superiores, descredenciando os cursos de pedagogia, e infringindo, na regulamentação 

daquela lei, seus princípios básicos de flexibilidade, diversificação e avaliação. Após muita 

pressão da comunidade acadêmica e de sociedades científicas e associações profissionais, o 

Decreto nº 3.276/1999 foi modificado pelo Decreto nº 3.554/2000
39

 (WEBER, 2000). De fato, 

em todos os seus encontros nacionais, a Anfope se impõe como uma força antagônica aos 

ISEs e à nova estrutura institucional de formação de professores, salientando a 

descaracterização do Curso de Pedagogia e a separação bacharelado e licenciatura 

                                                 
38

LDB/96, Título VI – Dos Profissionais da Educação. 

39
 O Decretonº 3.554/2000 dá nova redação ao § 2º do art. 3º do Decreto nº 3.276, de 6 de dezembro de 1999, 

que dispõe sobre a formaçãoem nível superior de professores para atuar na educação básica. A modificação 

está no § 2º que diz: “A formação em nível superior de professores para a atuação multidisciplinar, destinada 

ao magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, far-se-á, preferencialmente, em 

cursos normais superiores”. 
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A questão que se coloca é a de que a LDB estabelece uma nova estrutura 

institucional, que são os ISEs e suas diversas modalidades de formação, 

enquanto espaço privilegiado para a formação de professores, tal como 

definido pelo Decreto presidencial nº 3.276, de 06 de dezembro de 1999 (já 

reformulado pela força do movimento dos profissionais da educação- 

Decreto 3.554 de 07 de agosto de 2000) (ANFOPE, 2002, p. 26). 

 

O que se questiona é a descaracterização do Curso de Pedagogia enquanto 

licenciatura, tentando colocá-lo como um bacharelado, uma vez que a atual 

legislação determina que todos os professores para a Educação Básica sejam 

formados nos ISEs. Cabe-nos, portanto, ressaltar que, se o Curso Normal 

Superior também forma professores para atuar na Educação Infantil e nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o Curso de Pedagogia forma o 

pedagogo, profissional da Educação que entende do fenômeno educativo de 

maneira profunda e que poderá atuar também para além dessa docência em 

outros espaços e funções educativas (ANFOPE, 2002, p. 26).  

 

O XII Encontro, em 2004, manifestou a preocupação em relação à 

possibilidade de que a exigência de formação dos licenciados, nos Institutos 

Superiores de Educação, ampliasse o fosso entre a formação do bacharel e 

do licenciado, divorciada da pesquisa e da produção do conhecimento 

específico nas áreas de ensino (ANFOPE, 2006, p. 16). 

 
 

Convém lembrar que os Institutos Superiores de Educação foram definidos em meio às 

alterações no ensino superior, como a que adveio do Decreto nº 2.306/1997, que 

regulamentou a existência de uma nova tipologia para o sistema quanto à sua organização 

acadêmica. Assim, as instituições de ensino superior passaram a ser classificadas em: 

Universidades, Centros Universitários, Faculdades Integradas, Faculdades e Institutos 

Superiores ou Escolas Superiores. Para Sheibe (2007, p. 280), instaura-se uma “indesejável 

distinção não apenas entre universidades de pesquisa e universidades de ensino, mas entre 

ensino superior universitário e não-universitário. Como o local para a formação dos docentes 

estabeleceu-se o nível mais baixo dessa hierarquia”.  

Posteriormente, a Resolução CNE/CP nº 1/1999 que dispõe sobre os Institutos 

Superiores de Educação institucionaliza este modelo para a formação de profissionais da 

educação, definindo no seu Art. 1º o instituto como local que poderia oferecer: curso normal 

superior, para licenciatura de profissionais em educação infantil e de professores para os anos 

iniciais do ensino fundamental; outros cursos de licenciatura destinados à formação de 

docentes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio; programas de formação 

continuada; programas especiais de formação pedagógica destinados aos já portadores de 

diploma de nível superior; e ainda formação pós-graduada, de caráter profissional. 

Em meio à disputa pelo local de formação dos profissionais da educação, a Anfope 

lança a proposta de Escola Única de formação do profissional da educação, onde as 
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Universidades/Faculdades/Centros de Educação, Institutos específicos, Escola Normal 

constituem “lócus privilegiados de formação do profissional de educação, indicando, portanto, 

uma escola de formação dos profissionais da educação” (ANFOPE, 1998, p. 25).  

A ideia de escola única de formação “traz o entendimento de um espaço construído 

onde a formação do profissional da educação se estrutura de forma articulada ao trabalho 

interdisciplinar e à iniciação científica no campo da pesquisa em educação” (ANFOPE, 1998, 

p. 25). Tal proposta busca viabilizar a concretizaçãoda base comum nacional para a formação 

de todos os educadores (Pedagogia, Licenciaturas e Escola Normal), como podemos ver nas 

citações a seguir: 

 

A questão que está posta para os educadores é a necessidade de 

aprofundarmos nossa discussão sobre os espaços institucionais de formação 

que, tomando os elementos de qualidade das novas relações que se 

estabeleceram nos processos de reformulação curricular nas diferentes IES, 

rompam com as formas atuais de estruturação dos cursos de Licenciatura e 

Pedagogia no sentido de garantir a base – os fundamentos da formação 

profissional, tendo a docência como base dessa formação - comum – porque 

de todas as instâncias de formação profissional – nacional porque nos unifica 

respeitadas as diversidades dos tempos e dos espaços de formação nas 

instituições. Este parece ser o caminho para superar as dicotomias e 

fragmentações apontadas (ANFOPE, 1998, p. 22). 

 

[...] o movimento vem construindo e defendendo a concepção de formação 

unificada/unitária do educador, através da qual pretende-se criar as 

condições para que os conteúdos formativos tenham por eixos norteadores os 

princípios da base comum nacional, de modo a superar as estruturas 

curriculares que dicotomizam ou hierarquizam os cursos de bacharelado e 

licenciatura (ANFOPE, 2002, p. 18). 

 

Também a proposta de uma formação unitária está vinculada à “necessidade de pensar 

as Diretrizes da Pedagogia como parte indissolúvel e articulada às Diretrizes Curriculares para 

todos os Cursos de Formação dos Profissionais da Educação” (ANFOPE, 1998). Nesse 

sentido, os princípios de uma escola única são definidos pela Anfope (2000, p. 36) como: 

 

a) é uma estrutura que permite viabilizar o conceito de base comum na 

formação do profissional da educação, proposto neste documento 

anteriormente; b) não divorcia, na formação do conteúdo específico, o bacharel 

do licenciado, mantendo o papel dos Institutos no processo de formação do 

educador; e c) está ligado, em sua construção, a um processo coletivo de fazer e 

pensar, pressupondo uma vivência de experiências particulares (locais e 

regionais) que criticadas coletivamente permitam a expressão da base comum 

nacional. 
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Em defesa da universidade como local privilegiado da formação dos profissionais da 

educação, as entidades em conjunto subscrevem o documento para subsidiar a discussão na 

audiência pública nacional sobre as Diretrizes para a formação: 

 

A instituição universitária [...] é o local onde convivem as diversas áreas do 

conhecimento e, portanto, onde as condições estruturais e históricas 

permitem a interdisciplinaridade, propiciando o desenvolvimento de relação 

entre teoria e prática mediada pela pesquisa. [...] A instituição universitária 

no Brasil sempre foi e é o mais adequado local de profissionalização para 

atividades complexas em que a tomada de decisão depende do diagnóstico 

de situações iluminado pelo referencial teórico, conferindo ambiente 

acadêmico à profissionalização (CONTRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES 

PARA SUBSIDIAR A DISCUSSÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

NACIONAL/CNE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A FORMAÇÃO, 

2001, p. 9)
40

. 

 

Segundo Weber (2007), a universidade como instância que tem como finalidade a 

realização simultânea de ensino, pesquisa e extensão, passa a ser reivindicada como o único 

espaço formativo capaz de produzir formação de profissionais da educação de qualidade, 

firmando-se como um discurso desde os anos de 1983. Nessa perspectiva, a Anfope (2002) 

defende o princípio da articulação entre ensino, pesquisa e extensão como uma preocupação 

histórica  

 

A preocupação histórica da ANFOPE relaciona-se com a defesa 

intransigente do princípio de articulação entre ensino, pesquisa e extensão 

para todos os cursos de formação de professores em qualquer espaço 

institucional, assim como vem ocorrendo nas instituições universitárias 

(ANFOPE, 2002, p. 15, grifo do autor). 

 

Nesse contexto, as entidades reivindicam o curso de pedagogia como o local 

privilegiado para a formação docente dos profissionais da educação e como requisito para o 

desenvolvimento da educação básica no país 

 

Com uma história construída e consolidada no cotidiano das Faculdades e 

Centros de Educação do país, o curso de graduação em Pedagogia, nos anos 

90, emergiu como o principal lócus da formação docente dos profissionais 

da educação para atuar na educação básica, na Educação Infantil e nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. Dentro desse escopo, reitera-se que a 

formação dos profissionais da educação, no Curso de Pedagogia, constitui 

reconhecidamente um dos principais requisitos para o desenvolvimento da 

educação básica no país (ANFOPE, 2002, p. 24). 

                                                 
40

 ANPED, ANFOPE, FORUMDIR, Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras, Fórum 

Nacional dos Pró-Reitores de Extensão, UNDIME, CONSED, CNTE para subsidiar discussão na Audiência 

Pública Nacional/CNE sobre a Formação do Professor para a Educação Básica em cursos de Nível Superior, 

Brasília, 23/04/2001. 
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O curso de Pedagogia, responsável pela formação acadêmico-científica do 

campo educacional na graduação, a formação unificada do pedagogo, 

profissional que, tendo como base os estudos teórico/ investigativos da 

educação, é capacitado para a docência e, conseqüentemente, para outras 

funções técnico-educacionais, considerando que a docência é a mediação 

para outras funções que envolvem o ato educativo intencional. Não se 

considera, neste sentido, aplicável para a Pedagogia, dicotomizar na 

formação carreiras diferenciadas conforme a categorização pretendida pela 

SESu/MEC - Bacharelado Acadêmico, Bacharelado Profissionalizante e 

Licenciatura. A formação do pedagogo envolve estas três dimensões, 

podendo, no seu aprofundamento, dar maior relevo a uma ou outra 

(ANFOPE, 2002, p. 25). 

 

Em decorrência dos embates, por ocasião da implementação do modelo de formulação 

de normas complementares à LDB, permitiu-se ao curso de pedagogia, mas somente àqueles 

das instituições universitárias (universidades e centros universitários), continuar a oferecer tal 

formação (PARECER CNE/CES nº 133/2001), mas não “preferencialmente”, tal como 

observa Sheibe (2007). O Parecer diz que os cursos de formação para atuar na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental deverão ser oferecidos preferencialmente 

como Curso Normal Superior, ou como “curso com outra denominação, desde que observadas 

as respectivas diretrizes curriculares”. Em relação às instituições não-universitárias, o parecer 

diz que terão de criar Institutos Superiores de Educação e o curso Normal Superior para 

formar professores. 

Contudo, o movimento de educadores coloca a tarefa de continuar lutando para 

revogar esse parecer: “É tarefa fundamental do movimento, portanto, continuar lutando para 

revogar o Parecer 133/01, que autoritariamente impediu os cursos de Pedagogia das IES não-

universitárias de formar professores de Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental” (ANFOPE, 2002, p. 26). 

No documento analisado “Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 

de Graduação em Pedagogia” da Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia (CEEP) e 

Comissão de Especialistas de Formação de Professores, encaminhado ao Conselho Nacional 

de Educação em abril de 2002, a criação dos ISEs, segundo essas Comissões “acabou 

exacerbando o dualismo que caracteriza o modelo de licenciatura vigente, ao separar a 

atividade de formação, da atividade de produção de conhecimento essenciais à docência de 

cada área, desenvolvida no ambiente universitário” (p. 2). 

A polêmica que já existia continua no debate acadêmico, observando Sheibe e Aguiar 

(1999) que, no caso do curso de Pedagogia, acentua-se a dicotomia no interior do lócus de 

formação dos profissionais da educação, entre a formação para atuar na educação infantil e 
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nas séries iniciais do ensino fundamental e a destinada às séries finais desse nível de ensino e 

do ensino médio, além de atribuir aos Institutos a prerrogativa da formação dos professores no 

setor privado. Isso possibilitaria o esvaziamento do curso de Pedagogia, abrindo caminho para 

transformá-lo em um bacharelado. Por fim, a associação defende o curso de Pedagogia “como 

espaço de estudo das ciências da educação e da ciência pedagógica e, portanto, lócus 

privilegiado da formação dos profissionais para atuar na educação básica na formação de 

nossa infância e juventude” (ANFOPE, 2006, p. 26). 

Como pode ser observado no que acabamos de expor, a criação dos ISEs como os 

espaços responsáveis pela formação de professores para a educação gerou grandes disputas 

teóricas entre as entidades acadêmicas e o MEC/CNE no processo de definição das diretrizes 

curriculares. Certamente isso mostra a complexidade do debate sobre a formação de 

professores, o que faz reacender conflitos em relação à configuração dos cursos de formação 

de professores, em especial o curso de Pedagogia, com evidências de que as disputas teóricas 

permanecem, abrindo espaço para novas mobilizações e articulações a fim de reverter tal 

processo e influir nos rumos desses Institutos. 

Na próxima seção, discutiremos o tema Prática Pedagógica e Estágio Supervisionado 

tal como apresentado nos documentos das entidades acadêmicas de educadores. 

 

5.5 PRÁTICA PEDAGÓGICA E ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Conforme análise dos documentos das entidades acadêmicas de educadores, o 

significante estágio supervisionado aparece como uma modalidade da prática, daí termos 

agregado Prática Pedagógica e Estágio Supervisionado como um dos temas que constitui as 

demandas curriculares no debate política curricular para a formação de professores. Em torno 

da prática pedagógica também se encontra o componente curricular prática de ensino que, 

junto ao estágio supervisionado, constituem uma possibilidade de articulação entre teoria e 

prática na organização curricular para os cursos de formação de professores. 

Para análise deste tema, tratamos de identificar as demandas vinculadas ao estágio 

supervisionado nos documentos das entidades, buscando evidenciar os sentidos que foram 

construídos nas disputas curriculares travadas especialmente com o MEC/CNE, além de 

destacar as influências da produção dos grupos acadêmicos, no contexto em tela. Para tanto, 

indagávamos: quais as demandas para o estágio supervisionado? Como as diferentes 

demandas analisadas se articulam a fim de produzir os sentidos do estágio supervisionado? 

Qual a concepção de prática pedagógica? Quais as suas bases teóricas? Qual a influência do 



139 

debate acadêmico nacional e internacional na constituição dos sentidos do estágio 

supervisionado? Qual a concepção de conhecimento a qual os sentidos do estágio estão 

alicerçados? É o que veremos nas análises a seguir. 

Como temos ressaltado, este tema está intimamente relacionado aos demais, sendo 

articulado às diferentes demandas e disputas curriculares no debate travado com o MEC/CNE, 

no processo de reformulação curricular dos cursos de formação. Como se pode ver, o 

significante estágio aparece no eixo articulador da base comum nacional vinculado a temas 

como unidade entre teoria e prática, trabalho como princípio educativo, relação entre 

universidade e escola, ensino e pesquisa. Senão vejamos na citação a seguir: 

 

Unidade teoria e prática que implica assumir uma postura em relação à 

produção de conhecimento que impregna a organização curricular dos 

cursos, e não se reduz à mera justaposição da teoria e prática em uma grade 

curricular; teoria e prática que perpassam todo o curso de formação e não 

apenas a prática de ensino, o que implica em novas formas de organização 

curricular dos cursos de formação; a ênfase no trabalho docente como base 

da formação e fonte dessa forma nova de articulação teoria/prática; ênfase no 

desenvolvimento de metodologias para o ensino dos conteúdos das áreas 

específicas; tomar o trabalho como princípio educativo na formação profis-

sional, revendo-se os estágios e sua relação com a rede pública e a forma de 

organização do trabalho docente na escola; e ênfase na pesquisa como meio 

de produção de conhecimento e intervenção na prática social (ANFOPE, 

1998, p. 12).  

 

E ainda, os sentidos do estágio se articulam à defesa de novas experiências 

curriculares que facilitem o contato dos alunos com a prática desde o início do curso, tendo a 

pesquisa como princípio formativo, formas de gestão democrática, entre outros, conforme 

podemos identificar no fragmento a seguir: 

 

[...] a criação de experiências curriculares que permitam o contato dos 

alunos com a realidade da escola básica, desde o início do curso; a 

incorporação da pesquisa como princípio de formação; a possibilidade 

de vivência, pelos alunos, de formas de gestão democrática; o 

desenvolvimento do compromisso social e político da docência; a reflexão 

sobre a formação do professor e sobre suas condições de trabalho; a 

avaliação permanente dos cursos de formação dos profissionais da educação 

como parte integrante das atividades curriculares e entendida como 

responsabilidade coletiva a ser conduzida à luz do projeto político-

pedagógico de cada curso em questão; o conhecimento das possibilidades do 

trabalho docente nos vários contextos e áreas do campo educacional 

(ANFOPE, 2000, p. 37, grifo do autor). 

 

O significante estágio supervisionado também se vincula ao discurso da ruptura com 

as formas atuais de organização curricular, como é possível ver no fragmento abaixo: 
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A ruptura com as formas de organização curricular atuais poderá criar 

condições necessárias para que certas atividades sejam vivenciadas 

conjuntamente por todos os alunos dos cursos/programas de formação, 

inclusive quanto aos conteúdos formativos das áreas de fundamentos e 

outros das áreas específicas - como os relativos à iniciação à pesquisa, 

práticas pedagógicas, vivências e estágios profissionais, gestão e 

organização do trabalho pedagógico e do trabalho escolar, por exemplo 

(ANFOPE, 2000, p. 35, grifo nosso). 

 

Tais discursos serão reafirmados pela Anfope (2000), e o estágio vincula-se a temas 

como articulação entre os componentes curriculares de formação pedagógica e formação 

específica, e relação entre teoria e prática, universidade e sistemas de ensino. 

 

Os Cursos de Formação dos Profissionais da Educação devem ter 

componentes curriculares de formação pedagógica, explicitados na base 

comum nacional e componentes de formação específica, que possibilitem o 

aprofundamento em áreas do conhecimento que serão objeto de trabalho em 

sua área de atuação. Tais componentes devem ser desenvolvidos de maneira 

articulada no Projeto Pedagógico de cada Instituição e Curso. Os cursos de 

formação de professores terão sua estrutura organizada de forma a superar as 

dicotomias entre teoria x prática, pensar x fazer, trabalho x estudo. Com esse 

objetivo, o contato com a escola e o campo de trabalho deve se dar desde 

o início do curso, mantendo a instituição formadora estreita vinculação 

com os sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso e permanência 

dos estudantes nas escolas-campo de prática de ensino/estágios, 

entendendo-as também como espaço de formação dos estudantes 
(ANFOPE, 2000, p. 38, grifo do autor; grifo nosso). 

 

Isso nos leva a afirmar que os sentidos do estágio são construídos junto a demandas 

como relação entre teoria e prática em todo o curso de formação, ensino e pesquisa, 

universidade e escola, ênfase na pesquisa, entre outros, antagonizando com “as atuais formas 

de organização, em particular as Licenciaturas cuja estrutura atual fragmenta e separa as 

disciplinas de conteúdo específico das disciplinas de conteúdo pedagógico e educacional, 

teoria e prática, pesquisa e ensino, trabalho e estudo” (ANFOPE, 1998, p. 12).  

Como se pode ver, uma formação teórica que implique articulação entre teoria e 

prática, componentes curriculares de formação pedagógica e formação específica e ênfase na 

pesquisa são demandas caras à Anfope. Isso é reafirmado ao longo de todo o debate da 

seguinte maneira: “a formação de profissionais da educação para todos os níveis de ensino 

deverá ter como pressuposto a relação entre teoria e prática, ensino e pesquisa, conteúdo 

específico e conteúdo pedagógico, de modo a atender a natureza e a especificidade do 

trabalho educativo” (ANFOPE, 1998, p. 9). 

Por esse caminho, encontramos no documento elaborado pela Comissão de 

Especialistas de Ensino de Pedagogia (CEEP), de 06/05/1999, portaria SESu/MEC nº 
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146/1998, instituída para elaborar as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, um 

núcleo de estudos básicos articuladores da relação teoria e prática, considerados obrigatórios 

pelas IES para a organização de sua estrutura curricular e relativos, entre outros contextos, ao 

“[...] contexto do exercício profissional em âmbitos escolares e não-escolares, articulando 

saber acadêmico, pesquisa e prática educativa”(CEEP, 1999, p. 3). 

Também neste documento, encontramos a concepção de prática pedagógica definida 

em três modalidades, como articulação teoria-prática, e o significante estágio como uma 

dessas modalidades: a primeira modalidade como instrumento de integração e conhecimento 

do aluno com realidade social, econômica e do trabalho de sua área/curso; a segunda 

modalidade como instrumento de iniciação à pesquisa e ao ensino e a terceira modalidade de 

estágio como instrumento de iniciação profissional. Senão vejamos na citação a seguir: 

 

A primeira modalidade de prática de ensino vista como instrumento de 

integração e conhecimento do aluno com a realidade social, econômica e do 

trabalho de sua área/curso, possibilita a interlocução com os referenciais 

teóricos do currículo. Deve ser iniciada nos primeiros anos do curso. Essa 

modalidade de estágio deve permitir a participação do aluno em projetos 

integrados, favorecendo a aproximação entre as ações propostas pelas 

disciplinas/atividades. 

A segunda modalidade de prática pedagógica, como instrumento de 

iniciação à pesquisa e ao ensino, na forma de articulação teoria-prática, 

considera que a formação profissional não se desvincula da pesquisa. A 

reflexão sobre a realidade observada gera problematizações e projetos de 

pesquisa entendidos como formas de iniciação à pesquisa educacional. 

A terceira modalidade de estágio, destinada à iniciação profissional deve 

ocorrer junto às escolas e unidades educacionais, nas atividades de 

observação, regência ou participação em projetos, como um “saber 

fazer” que busca orientar-se por teorias pedagógicas para responder às 

demandas colocadas pela prática pedagógica. Estarão presentes desde os 

primeiros anos do curso, configurando a prática pedagógica necessária ao 

exercício profissional (CEEP, 1999, p. 5, grifo nosso). 

 

A terceira modalidade de estágio deve permitir a participação do aluno em projetos 

integrados, de modo a favorecer a aproximação entre as ações propostas pelas 

disciplinas/áreas/atividades. Com isso, a prática pedagógica é configurada como trabalho 

coletivo da instituição, de modo que 

 

não deve ser vista como tarefa individual de um professor, mas configurar 

trabalho coletivo da IES, fruto de seu projeto pedagógico. Nesse sentido, 

todos os professores responsáveis pela formação do pedagogo deverão 

participar, em diferentes níveis, da formação teórico-prática seu aluno. A 

relação teoria e prática será entendida como eixo articulador da produção do 

conhecimento na dinâmica do currículo (CEEP, 1999, p. 4-5). 
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Também no documento intitulado Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Curso de Pedagogia, elaborado pela Comissão de Especialistas de Pedagogia (CEEP) e 

Comissão de Formação de Professores, em 2002, a prática de ensino e o estágio são 

compreendidos como espaços de integração entre teoria e prática, trabalho coletivo das IES, 

considerando-se os vínculos da formação com a pesquisa. 

 

Deve constituir-se em espaço de integração teórico-prático para professores 

e estudantes, uma vez que a relação teoria e prática não deve ser vista como 

tarefa de responsabilidade de apenas um professor, mas configurar-se como 

trabalho coletivo da IES (COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE 

PEDAGOGIA E COMISSÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 

2002, p. 7). 

 

A prática de ensino vista como instrumento de integração do aluno com a 

realidade social, econômica e do trabalho de sua área/curso, deverá 

possibilitar a interlocução com os referenciais teóricos do currículo. Deve ser 

iniciada nos primeiros anos do curso e acompanhada pela coordenação 

docente da IES. A prática pedagógica como instrumento de iniciação à 

pesquisa e ao ensino, na formação articulação teoria-prática, considera que a 

formação profissional não deve se desvincular da pesquisa (Ibid., 2002, p. 

7). 

 

 

Mas é no Documento Norteador para elaboração das Diretrizes Curriculares para os 

cursos de formação de professores, GT Licenciaturas, instituído pela SESu/MEC e 

encaminhado ao Conselho Nacional de Educação em 15/09/1999, que encontramos a 

formulação de um discurso mais específico para o estágio, ou seja, concepções, finalidades e 

procedimentos em uma estrutura curricular que busca articular experiência e prática 

profissionais em uma formação integrada: 

 

A integração entre teoria e prática é exigência do processo de formação do 

professor. Daí a necessidade de que o currículo envolva um contínuo e 

permanente processo de prática de ensino, entendida esta como mediação de 

ensino e de aprendizagem no âmago do qual o fazer concreto, orientado pelo 

saber teórico, possa integrar e consolidar a formação do profissional 

(DOCUMENTO NORTEADOR PARA ELABORAÇÃO DAS 

DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES, 1999, p. 7). 

 

Para tanto, os currículos dos cursos de formação de professores “deverão ser 

organizados com uma articulação direta com as escolas e demais instâncias existentes. Para 

isso, os cursos deverão estabelecer convênios com essas instâncias do sistema de ensino e da 

sociedade, elaborando com estas um projeto pedagógico de formação” (…) (o currículo) 

“deve ser organizado de modo a garantir que os alunos e professores alternem sua 
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permanência no curso de formação e nas escolas do sistema de ensino” (DOCUMENTO 

NORTEADOR PARA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS 

CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 1999, p. 8).  

Na perspectiva de um currículo que tem como pressupostos da formação dos 

profissionais da educação a relação entre teoria e prática, ensino e pesquisa, conteúdos 

específicos e conteúdos pedagógicos (ANFOPE, 1998), o estágio supervisionado é 

compreendido como um dos componentes curriculares da formação que possibilita um 

conhecimento sobre a realidade profissional de ensinar. Assim, o estágio é tido como um 

campo de conhecimento que envolve reflexão e problematização sobre as situações de ensinar 

e aprender: 

 

O estágio deve então ser considerado como um dos componentes do 

currículo de formação de professores, que é profissionalizante, isto é, 

prepara os alunos para o exercício profissional docente, deve ser concebido 

como um componente curricular de formação. Entendido como espaço 

interdisciplinar, a responsabilidade de supervisão e orientação deverá estar 

claramente determinada no projeto pedagógico do curso da instituição 

formadora. Sua finalidade é proporcionar um conhecimento da realidade 

profissional de ensinar. Esse conhecimento envolve o estudo, a análise, a 

problematização, a reflexão e a proposição de soluções às situações de 

ensinar, aprender e elaborar, executar e avaliar projetos de ensino, não 

apenas nas salas de aula, mas também na escola e demais ambientes 

educativos (DOCUMENTO NORTEADOR PARA ELABORAÇÃO DAS 

DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES, 1999, p. 8). 

 
 

Nessa direção, o estágio é reflexão sobre as práticas pedagógicas e trabalho coletivo 

do curso: 

Enquanto reflexão sobre as práticas pedagógicas, o estágio não se faz por si. 

É preparado por todas as disciplinas do currículo e pelas Metodologias de 

Ensino. Assim compreendido, o estágio envolve todas as disciplinas do 

curso de formação, constituindo um verdadeiro e articulado projeto de 

formação de professores (DOCUMENTO NORTEADOR PARA 

ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS 

CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 1999, p. 8).  

 

Em relação à sua duração, o estágio deverá ocorrer “desde o início do curso, 

possibilitando que a relação entre os saberes teóricos e os saberes das práticas se efetive 

durante todo o percurso da formação, garantindo, inclusive, que os alunos aprimorem sua 

escolha de ser professores a partir do contato com as realidades de sua profissão” 

(DOCUMENTO NORTEADOR PARA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES 
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CURRICULARES PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 1999, p. 8). 

A Anfope (2002) reafirma o desenvolvimento do estágio e da prática ao longo do curso: 

 

[...] faz-se necessário o contato permanente dos estudantes com a escola e o campo 

de trabalho desde o início do curso, intensificando os vínculos entre a instituição 

formadora e os sistemas de ensino de modo a garantir uma formação que saiba 

responder aos desafios e contradições da realidade educacional (ANFOPE, 2002, p. 

20). 

 

Em diálogo evidente com o MEC/CNE, a Anfope também reivindica a carga horária 

de prática e de estágio supervisionado nas Diretrizes Curriculares do curso de Pedagogia: 

 

Outra de nossas reivindicações diz respeito à garantia da autonomia das IES 

na distribuição das 800 horas de prática e estágio curricular supervisionado e 

na definição das modalidades de prática/estágio que deverão ser assumidas 

de acordo com seus projetos pedagógicos (ANFOPE, 2002, p. 24). 

 
 

No Documento Norteador, o estágio é considerado como espaço de formação 

contínua, podendo: 

 

se constituir em um verdadeiro espaço de formação contínua para os 

professores tanto da escola de formação, quanto para os das escolas dos 

sistemas de ensino. Para isso, é importante a realização de projetos conjuntos 

entre as escolas de formação e as escolas dos sistemas, entre seus 

professores, alunos e coordenadores. O estabelecimento de convênios pode 

facilitar essa relação (DOCUMENTO NORTEADOR PARA 

ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS 

CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 1999, p. 9). 
 

Por último, este mesmo documento acentua a importância do trabalho docente 

coletivo,  

uma vez que o ensino concebido como um assunto individual do professor 

precisa ser revisto e ajustado à compreensão da tarefa escolar como algo a 

ser coletivamente elaborado, executado e acompanhado. As experiências 

docentes dos alunos que já atuam no magistério devem ser valorizadas como 

referências importantes para serem discutidas e refletidas nas aulas, 

programando, igualmente, seu aproveitamento como outra mediação de seu 

processo formativo (DOCUMENTO NORTEADOR PARA 

ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS 

CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 1999, p. 9). 

 

Identificamos também no documento intitulado Diretrizes para a formação de 

professores: concepções e implementação (versão preliminar), elaborado pelo Fórum de Pró-

Reitores de Graduação das Universidades Brasileira (ForGRAD), em 2002
41

, discursos 

                                                 
41

 Texto elaborado com base na Oficina de Trabalho de João Pessoa, PB, realizada em setembro/2002. 
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relativos à prática e ao estágio supervisionado na formação dos profissionais da educação. 

Condizentes com os princípios curriculares defendidos pela Anfope, a prática e o estágio 

também são compreendidos por este fórum como componentes curriculares que possibilitam a 

articulação teoria-prática. Vejamos na citação a seguir: 

 

Concebe-se a Prática e o Estágio Supervisionado de Ensino como 

componentes curriculares articulados e norteados pelos princípios da relação 

teoria-prática, ensino-pesquisa-extensão, conteúdo-forma, numa perspectiva 

de reciprocidade, simultaneidade, dinamicidade dialética entre esses 

processos e que resultam num enriquecimento mútuo, a partir de um projeto 

político pedagógico institucional comum, que tem como eixo central o 

trabalho pedagógico (FORGRAD, 2002, p. 18). 

 

 

A concepção de prática pedagógica/estágio supervisionado é defendida como prática 

social historicamente situada e como processo de investigação da realidade educacional e 

pedagógica. 

 

A prática, como componente curricular, antes de ser uma prática 

pedagógica é uma prática social historicamente situada. Situa-se como 

processo de investigação/interpretação/explicação de uma determinada 

realidade educacional/pedagógica concreta quer seja em espaços educativos 

formais ou não-formais; constitui-se como espaço social de construção de 

conhecimentos, saberes e sujeitos e mantém uma relação orgânica com o 

estágio supervisionado, com a base comum, eixos e temáticas do currículo. 

Desse modo, permeia o currículo como um todo [...] (FORGRAD, 2002, p. 

18, grifo nosso). 

 

 

O estágio supervisionado como uma modalidade de prática é vivência profissional, é 

uma forma de conhecer e saber fazer a docência ampliada, como se pode observar a seguir: 

 

é realizado em unidades escolares e não-escolares, sob a forma de uma 

prática desenvolvida enquanto vivência profissional prolongada, sistemática, 

intencional, acompanhada e construída na interface do projeto político-

pedagógico na Instituição de Ensino Superior e da Escola Básica. Nele se 

constrói uma forma de conhecer, saber fazer a docência em sala de aula 

(monitoria e outras atividades acadêmicas, exercício de docência restrita em 

sala de aula e como ação educativa ampliada, gestada no contexto escolar e 

social (FORGRAD, 2002, p. 18). 

 

O documento compreende o estágio como um espaço de construção da profissão 

professor e da sua profissionalidade, “formando-o enquanto sujeito que tem domínio de sua 

própria prática, de seu papel social, com base na reflexão contextualizada na ação, sobre a 

ação e sobre o próprio conhecimento na ação, num processo de ressignificação permanente” 

(FORGRAD, 2002, p. 18). O documento reivindica ainda a prática e o estágio supervisionado 



146 

ao longo do curso, sendo responsáveis por uma síntese inter ou transdisciplinar sob as 

determinações da dinâmica curricular que interliga Bacharelado/Licenciatura/Escola 

Básica/sociedade. Para tanto, o estágio e a prática “não podem ficar reservados aos últimos 

períodos da graduação, bem como não podem ficar sob a responsabilidade exclusiva dos 

Institutos ou Unidades de Ensino. [...] Devem constituir projetos inter/transdisciplinar 

rompendo as barreiras entre estas instâncias” (FORGRAD, 2002, p. 19). 

Em suma, as demandas para o estágio supervisionado presentes no documento 

intitulado Diretrizes para a formação de professores: concepções e implementação (versão 

preliminar), elaborado pelo Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileira 

(ForGRAD), em 2002,são as seguintes: 1) conceituação do estágio como componente 

curricular obrigatório; 2) desenvolvimento do estágio através de planejamento de projetos 

para cada escola/espaço social/campo de estágio; 3) vinculação entre a universidade, a escola 

básica e espaços educativos escolares e não-escolares, favorecendo parcerias entre essas 

instituições, o desenvolvimento de uma política de estágio curricular como espaço formativo, 

de debate e de intervenção pedagógica na realidade e a institucionalização dos estágios com a 

efetivação de convênios. Com o intuito de melhor visualizar as demandas vinculadas ao 

estágio e os sentidos construídos nos documentos das entidades, apresentamos a seguir, o 

quadro-síntese 03: 

 

Quadro-síntese 03 - Demandas vinculadas ao Estágio Supervisionado nos documentos das 

Entidades Acadêmicas de Educadores
42

 

Estágio como componente curricular obrigatório dos cursos de formação/campo de 

conhecimento  

Estágio desde o início do curso de formação 

Estágio: relação entre teoria e prática, ensino e pesquisa, universidade e escola 

Estágio como espaço de formação e reflexão sobre a prática pedagógica 

Estágio como modalidade da prática pedagógica 

Estágio como espaço interdisciplinar e trabalho docente coletivo 

Estágio como espaço de construção da profissão professor e de sua profissionalidade 
     Fonte: Kátia Costa Lima Corrêa de Araújo (2015). 

 

                                                 
42

Fontes: ANFOPE. Documento Final do XI Encontro Nacional, 2002; FORGRAD - Fórum de Pró-Reitores de 

Graduação das Universidades Brasileiras, Oficina de Trabalho de João Pessoa/PB, 2002; Proposta de Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia. Comissão de Especialistas de Ensino de 

Pedagogia e Comissão de Especialistas de Formação de Professores. Brasília, 2002; ANPED, ANFOPE, 

FORUMDIR, CEDES, FÓRUM NACIONAL EM DEFESA DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR. 

Posicionamento Conjunto das Entidades na Reunião consulta com o setor acadêmico. Brasília, 2001; 
Documento Norteador das Diretrizes Curriculares. GT Licenciaturas, 1999; Proposta de Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia. Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia. Brasília, 1999; 

ANFOPE. Documento Final do IX Encontro Nacional. Campinas, 1998. 
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Em relação à perspectiva teórico-curricular à qual os sentidos da Prática Pedagógica e 

do Estágio Supervisionado estão alicerçados, é possível afirmar que estes são tributários da 

perspectiva sócio-histórica de educação defendida por Saviani, tal como é a base comum 

nacional, ou seja, estão embasados na “concepção pedagógica dialética ou histórico-crítica” 

(SAVIANI, 2012, p. 69). Sob essa ótica, a educação é  

 

uma atividade mediadora no seio da prática social global, tem como ponto de 

partida e ponto de chegada a própria prática social. O trabalho pedagógico 

configura-se, pois, como um processo de mediação que permite a passagem 

dos educandos de uma inserção acrítica e intencional no âmbito da sociedade 

a uma inserção crítica e intencional (SAVIANI, 2012, p. 111). 
 

Com efeito, esse é um ponto de vista ideológico da educação e da prática pedagógica, 

com registros na teoria curricular crítica. A concepção de prática pedagógica é defendida 

como prática social, que “em lugar de aparecer como um momento de aplicação da teoria da 

educação é vista como ponto de partida e ponto de chegada cuja coerência e eficácia são 

garantidas pela mediação da filosofia e da teoria educacional” (SAVIANI, 2012, p. 70). 

Na concepção da pedagogia dialética, Saviani define a prática pedagógica como 

histórico-crítica, inspirada na tradição marxista e na acepção gramsciana “de elaboração 

superior da estrutura em superestrutura na consciência dos homens” (GRAMSCI, 1978 apud 

SAVIANI, 2012, p. 113). 

No processo de identificação das demandas do estágio e da prática, convém ressaltar a 

influência do debate acadêmico nacional e estrangeiro na constituição dos sentidos do estágio 

supervisionado. Conforme vimos no quadro-síntese 03, os sentidos ali expressos são 

amplamente desenvolvidos no debate acadêmico nacional da época com autores como 

Pimenta (2011), Ghedin (2006), Fiorentini (2004), Melo (1994) e, em estudos mais recentes, 

destacam-se os trabalhos de Lüdke (2009, 2013), Silvestre (2011), Venturim (2009), Pimenta 

e Lima (2008), Diniz-Pereira (2008), Guimarães (2008) entre outros, cujas proposições 

discutem a formação de professores a partir da relação teoria e prática, ensino e pesquisa e da 

prática pedagógica reflexiva nos cursos de formação, da construção da identidade profissional 

e dos saberes docentes, da formação do professor como pesquisador de sua prática, onde o 

estágio supervisionado aparece como o espaço privilegiado para viabilizar tais ações. 

Com isso, novos sentidos vão sendo atribuídos ao estágio supervisionado, 

identificando-o como um corpo de conhecimentos que tem como eixo a relação entre teoria e 

prática; o estágio centrado na pesquisa; o estágio desenvolvido a partir da reflexão 

contextualizada na ação, sobre a ação e sobre o próprio conhecimento na ação; o estágio como 
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aproximação à realidade profissional; o estágio como reflexão crítica e intervenção na vida da 

escola; o estágio como um espaço para a produção de novos conhecimentos sobre a escola e 

os processos pedagógicos; o estágio como pesquisa, entre outros. 

Tais sentidos estão abrigados na vertente teórica defendida por Donald Schön (1992) 

sobre a formação de professores práticos reflexivos e sobre o conhecimento construído na 

ação-reflexão-ação. De igual modo, estão ancorados na perspectiva elaborada por Lawrence 

Stenhouse (1975) sobre a formação do professor pesquisador, ou seja, na possibilidade da 

pesquisa na formação e na prática docente como instrumento de construção da autonomia do 

professor, expressa no desenvolvimento de disposições para a produção e a reconstrução de 

saberes e para as mudanças na prática docente (VENTURIM, 2005).  

Por outro lado, os sentidos do estágio supervisionado encontram suas bases teóricas 

em autores que tiveram grande influência no Brasil como Zeichner (1993), Pérez-Gómez 

(1992), Nóvoa (1992), Contreras (2002). Esses autores fazem uma revisão crítica do 

desenvolvimento pragmático do modelo de formação do professor como “prático reflexivo”. 

Para eles, o discurso do docente como “profissional reflexivo” é inócuo quando não se faz 

uma reflexão crítica da prática como prática social, historicamente localizada. Enfatiza-se a 

necessidade de refletir sobre o ensino e as condições sociais que o cercam, com a visão 

política do trabalho docente. A proposta é transcender a prática reflexiva de modo individual 

para uma reflexão que inclua a reconstrução social. 

Poder-se-ia dizer que tais vertentes teóricas sobre a formação de professores compõem 

o próprio debate conflituoso em torno do conhecimento no campo do currículo
43

. Um debate 

que, como vimos, não há consensos, mas disputas hegemônicas de significação. No caso dos 

currículos para a formação de professores, ora o conhecimento considerado válido é o prático 

construído na ação-reflexão-ação, ora se critica o conhecimento como prático reflexivo, 

devendo este transcender para uma reflexão política e social da prática docente, ora os 

diferentes modelos se mesclam produzindo uma certa hibridez de discursos.  

Com base nessas questões, argumentamos que os sentidos do estágio são constituídos 

na forma de se conceber o conhecimento no campo do currículo para a formação de 

professores, no debate em tela. Como discutimos no capítulo três, referente ao debate 

curricular, assumimos uma leitura pós-estruturalista sobre o currículo como uma prática 

discursiva, um jogo político incessante de produção de sentidos e de disputas para a própria 

legitimação. Consideramos que as vertentes teóricas acima descritas, às quais o estágio 

                                                 
43

 Voltaremos ao debate sobre o conhecimento no campo do currículo no capítulo subsequente. 
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supervisionado encontra as suas bases, buscam definir aqueles saberes que são válidos, 

legítimos, em detrimento de outros; classificam/categorizam os diferentes saberes como se 

eles fossem fixos. Como temos defendido, o currículo não é único, nem tampouco fixo. As 

regras são construídas no exercício da luta política de significação contingente.  

Como estamos no terreno da política curricular, levamos a discussão para a „política‟ 

na perspectiva da teoria do discurso. Argumentamos que é aí onde são produzidas as 

articulações e onde se dá a estruturação das articulações. Assumimos que a política é o 

exercício da decisão; política é vinculada à significação e, por isso, entendemos que a política 

de produzir currículo torna-se um processo sem fim, como o é a impossibilidade de uma 

totalidade fechada em si mesma, ou de qualquer fundamento final, conforme Laclau (2011b).  

Isso porque o político, segundo Laclau (2011b), ocupa um lugar ontológico 

privilegiado na articulação do social e, no caso do debate da política curricular para a 

formação de professores, a política é articulação contingencial de sentidos, na medida em que 

outras significações estão sempre em jogo, apontando a possibilidade de romper com uma 

dada fixação proposta, sempre precária, como resultado dos efeitos de equivalência.  

Tais questões nos levam a analisar no próximo capítulo os documentos curriculares do 

MEC/CNE (2001-2006), a partir da tensão entre as lógicas da equivalência e da diferença, 

tendo como referência as demandas curriculares das entidades acadêmicas de educadores, a 

fim de verificar se há processos hegemônicos. Consideramos que tal análise é um lugar de 

tensão, visto que a equivalência cria um novo sentido, subverte o primeiro e “as diferenças se 

anulam na medida em que são usadas para expressar algo idêntico que subjaz a todas elas” 

(LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 218). Ou ainda, “como um processo de universalização das 

demandas baseado na articulação destas últimas em cadeias de equivalências cada vez mais 

extensas” (LACLAU, 2000, p. 239). É o que veremos no próximo capítulo. 
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[...] todo ato implica um ato de 

reconstrução – o que equivale dizer que o 

criador buscará em vão o sétimo dia de 

descanso. 

(LACLAU, 2000,  p. 77). 
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6 A LÓGICA DA EQUIVALÊNCIA E DA DIFERENÇA ENTRE AS DEMANDAS 

CURRICULARES: UMA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS EMANADOS DO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

Este capítulo visa à análise dos documentos curriculares emanados do Ministério da 

Educação/Conselho Nacional de Educação (MEC/CNE)
44

, a partir da lógica da equivalência e 

lógica da diferença, tomando como referência as demandas curriculares das entidades 

acadêmicas de educadores, a fim de verificar os processos hegemônicos. Neste sentido, 

podemos dizer que ampliamos a nossa análise visto que, no capítulo anterior, identificamos as 

várias demandas das entidades acadêmicas de educadores em termos de visões curriculares, 

de articulação discursiva em torno da significação de diferentes concepções, de propostas 

antagônicas e construções hegemônicas no processo de definição da política curricular para a 

formação de professores.  

Sobre a lógica da equivalência e/ou diferença, convém retomarmos certas 

características, tais como: 1) a equivalência se processa na diferença, a partir de demandas 

heterogêneas que se tornam iguais apenas em relação a um antagonismo comum a todas elas; 

2) “as equivalências podem debilitar, mas não domesticar as diferenças” (LACLAU, 2011a, p. 

105); 3) a equivalência não pretende eliminar as diferenças, uma vez que “a diferença 

continua operando dentro da equivalência, tanto como seu fundamento, como numa relação 

de tensão com ela” (LACLAU, 2011, p. 105); 4) finalmente, outro aspecto relevante dessa 

lógica é:  

assim como a lógica da diferença não consegue nunca constituir um espaço 

plenamente suturado, tampouco a lógica da equivalência. A dissolução do 

caráter diferencial das posições do agente social através da lógica 

equivalencial nunca é completa. Se a sociedade não é totalmente possível, 

tampouco é totalmente impossível (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 221). 

 

Alicerçadas no terreno teórico da lógica da equivalência e/ou diferença (LACLAU; 

MOUFFE, 1987; LACLAU, 2011a, 2008a), buscamos analisar os temas que geraram pontos 

de resistência e antagonismos entre o MEC/CNE e as demandas formuladas pelas entidades 

acadêmicas de educadores/Anfope. Para tanto, no processo de análise indagávamos: quais as 

demandas que foram satisfeitas? E quais aquelas que foram excluídas? Quais os discursos 

sobre o estágio supervisionado que conseguem se hegemonizar nos documentos curriculares 

do MEC/CNE? 

                                                 
44

Resolução CNE/CP 1/2006. Parecer CNE/CP 5/2005. Resolução CNE/CP 2/2002. Resolução CNE/CP 1/2002. 

Parecer CNE/CP 9/2001. Parecer CNE/CP 28/ 2001. Parecer CNE/CP 27/ 2001. 
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Temos o entendimento de que o debate da formação de professores na política 

curricular é marcado pela pluralidade de demandas de diferentes grupos sociais, pelos 

antagonismos entre as propostas e por disputas políticas de significação em busca de sua 

legitimação. Isto significa dizer que no campo da articulação discursiva, novas hegemonias 

estarão sempre em jogo, já que não há um fundamento único e definitivo. Não há um discurso 

homogêneo, mas „discursos‟ frutos de processos políticos de (re)significação de sentidos, 

construídos por sujeitos e grupos educacionais com interesses políticos em disputa. Tais 

condições políticas favorecem a formação de cadeias de equivalência e a produção de 

fronteira antagônica, na medida em que reúnem demandas heterogêneas e não satisfeitas, em 

torno de um inimigo comum. 

Tendo presente a diversidade de posições em termos de princípios, concepções e 

formas de organização dos cursos de formação, no processo de definições curriculares, 

selecionamos os seguintes documentos: Resolução CNE/CP nº 1/2006 que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia; Parecer CNE/CP nº 

5/2005; Resolução CNE/CP nº 1/2002 que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores para a Educação Básica; Parecer CNE/CP nº 9/2001; Resolução 

CNE/CP nº 2/2002 que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de 

graduação plena, de formação de professores da Educação Básica; Parecer CNE/CP nº 28/ 

2001 e Parecer nº 27/ 2001. 

As duas Diretrizes Curriculares Nacionais e seus respectivos pareceres foram 

selecionados por definirem a organização institucional e curricular dos cursos de formação de 

professores para a educação básica, em especial, do curso de Pedagogia. Os demais 

documentos foram escolhidos em razão de trazerem questões específicas sobre o estágio 

curricular supervisionado tais como conceituação, duração e carga horária, princípios e 

procedimentos, como constam nos Pareceres CNE/CP 28/ 2001 e CNE/CP 27/ 2001. 

 

6.1  DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA (DCN 1/2002): TEMAS, 

RUPTURAS E ANTAGONISMOS 

 

Para analisar a Resolução CNE/CP nº 1/2002 que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores para a Educação Básica (DCN 1/2002), 

construímos o quadro-síntese 04 a seguir, de forma a obter uma melhor visualização das 

demandas satisfeitas e/ou frustradas, tomando como referência aquelas analisadas no capítulo 



153 

anterior. Em seguida, passamos a analisar os temas que geraram pontos de rupturas e 

antagonismos como a concepção de competência norteadora do currículo de formação, os 

espaços de formação de professores como os Institutos Superiores de Educação e a duração e 

a carga horária dos cursos de licenciatura plena. 

Como resultado desse processo discursivo, analisamos a formação da relação de 

equivalência estabelecida entre as demandas curriculares e a produção da fronteira 

antagônica. Por fim, tratamos de apresentar os sentidos do estágio supervisionado nas atuais 

diretrizes curriculares e nos seus respectivos pareceres, destacando concepções, princípios e 

procedimentos a serem observados na organização curricular dos cursos de licenciaturas. A 

seguir, apresentamos o quadro abaixo com as demandas satisfeitas e/ou frustradas nas DCN 

1/2002. 

 

Quadro-síntese 04 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores para a 

Educação Básica (DCN 1/2002) e demandas da Anfope 

Resolução CNE/CP nº 1/2002 (DCN) Demandas da Anfope 

Art. 3º. 

I – “A competência como nuclear na orientação 

do curso” (BRASIL, 2002). 

Art. 4º.  

II – “adotar essas competências como 

norteadoras, tanto da proposta pedagógica, em 

especial do currículo e da avaliação, quanto da 

organização institucional e da gestão da escola 

de formação” (BRASIL, 2002). 

Currículo organizado por eixos norteadores da 

base comum nacional para a formação de 

professores (sólida formação teórica; unidade 

teoria e prática; gestão democrática; 

compromisso social e ético do profissional da 

educação; trabalho coletivo e interdisciplinar; 

articulação da formação inicial e continuada 

(ANFOPE, 1998, grifo nosso).  

Art. 7º. 

I – “A formação deverá ser realizada em 

processo autônomo, em curso de licenciatura 

plena, numa estrutura com identidade própria”; 

II – “será mantida, quando couber, estreita 

articulação com institutos, departamentos e 

cursos de áreas específicas” (BRASIL, 2002). 

“[...] que a formação de professores se dê como 

processo autônomo, numa estrutura com 

identidade própria, distinta dos cursos de 

bacharelado, que possa fazer a operacionalização 

conjunta da formação pedagógica e da formação 

específica, mantendo parceria com os 

institutos/departamentos/cursos das áreas 

específicas” (DOCUMENTO NORTEADOR, 

GT LICENCIATURAS, 1999, p. 9). 

O Curso de Pedagogia como bacharelado e 

licenciatura; unidade no processo de formação do 

bacharel e do licenciado (ANFOPE, 1998, 2000, 

2002, 2006). 

VIII – “Nas instituições de ensino superior não 

detentoras de autonomia universitária serão 

criados Institutos Superiores de Educação [...] 

que ofereçam licenciaturas em curso Normal 

Superior para docência multidisciplinar na 

educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental [...]” (BRASIL, 2002). 

Universidades/Faculdades/Centros de Educação 

como lócus privilegiado de formação dos 

profissionais da educação; Escola 

Unitária/Unificada do Educador (ANFOPE, 

1998, 2000, 2002, 2006). 

Art. 12. “Os cursos de formação de professores 

em nível superior terão a sua duração definida 

A Anfope defende a duração de um curso de 

licenciatura plena de 4 anos, com um mínimo de 
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pelo Conselho Pleno, em parecer e resolução 

sobre carga horária” (BRASIL, 2002).
45

 

3.200 horas (ANFOPE, 2002). 

Art. 12.  

§ 1º “A prática, na matriz curricular, não poderá 

ficar reduzida a um espaço isolado, que a 

restrinja ao estágio, desarticulado do restante do 

curso” (BRASIL, 2002). 

§ 2º “A prática deverá estar presente desde o 

início do curso e permear toda a formação do 

professor” (BRASIL, 2002). 

“Unidade teoria e prática que implica assumir 

uma postura em relação à produção do 

conhecimento que impregna a organização 

curricular dos cursos. [...] teoria e prática que 

perpassam todo o curso de formação e não 

apenas a prática de ensino” (ANFOPE, 1998); 

“A prática de ensino [...] deve ser iniciada nos 

primeiros anos do curso e acompanhada pela 

coordenação docente da IES” (PROPOSTA DE 

DIRETRIZES CURRICULARES/ COMISSÃO 

DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE 

PEDAGOGIA, 1999; POSICIONAMENTO 

CONJUNTO DAS ENTIDADES, 2001). 

“Concebe-se a Prática e o Estágio 

Supervisionado como componentes curriculares 

articulados e norteados pelos princípios da 

relação teoria-prática, ensino-pesquisa-extensão, 

conteúdo-forma [...]” (FORGRAD, 2002). 

Art. 13. 

§ 3 “O estágio curricular supervisionado, 

definido por lei, a ser realizado em escola de 

educação básica, e respeitado o regime de 

colaboração entre os sistemas de ensino, deve 

ser desenvolvido a partir do início da segunda 

metade do curso e ser avaliado conjuntamente 

pela escola formadora e a escola campo de 

estágio” (BRASIL, 2002). 

“[...] A terceira modalidade de estágio, destinada 

à iniciação profissional deve ocorrer junto às 

escolas e unidades educacionais, nas atividades 

de observação, regência ou participação em 

projetos [...]. Estarão presentes desde os 

primeiros anos do curso, configurando a prática 

pedagógica necessária ao exercício profissional 

(PROPOSTA DE DIRETRIZES 

CURRICULARES/ COMISSÃO DE 

ESPECIALISTAS DE ENSINO DE 

PEDAGOGIA, 1999). 

“[...] O contato com a escola e o campo de 

trabalho deve se dar desde o início do curso, 

mantendo a instituição formadora estreita 

vinculação com os sistemas de ensino de modo a 

garantir o acesso e permanência dos estudantes 

nas escolas-campo de prática de ensino/estágios, 

entendendo-as também como espaço de 

formação dos estudantes” (ANFOPE, 2000). 

“A Prática de Ensino e o Estágio não podem ficar 

reservados aos últimos períodos da graduação, 

bem como não podem ficar sob a 

responsabilidade exclusiva, seja dos Institutos ou 

Unidades de Ensino de áreas específicas” 

(FORGRAD, 2002). 
Leia-se: demanda satisfeita – quadro com fundo colorido. 

Fonte: Kátia Costa Lima Corrêa de Araújo (2015). 

 

                                                 
45

 Este artigo refere-se à Resolução CNE/CP 2/2002 e ao Parecer CNE/CP 28/2001. Ambos tratam da duração e 

carga horária dos cursos de formação. Discutiremos este assunto mais adiante. 
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6.1.1 A concepção de competência norteadora do currículo de formação 

 

Na perspectiva da lógica da equivalência e da diferença, ou seja, no conjunto 

diferencial e heterogêneo da totalidade de demandas, tal como podemos visualizar no quadro 

acima, algumas das demandas das entidades foram satisfeitas e outras frustradas nas DCN 

1/2002. Um dos temas que mais gerou controvérsias foi a noção de competência, central nas 

atuais DCN (2002, 2001), sendo alvo de críticas e resistência por parte das entidades nos 

vários encontros nacionais da Anfope (2000, 2002, 2004, 2006), tal como podemos ver nas 

citações a seguir: 

 

Essas Diretrizes, aos menos avisados e à primeira vista, podem parecer 

incorporar as concepções teóricas do movimento dos educadores. Na 

realidade, orientam-se por outros paradigmas enfatizando a concepção de 

formação baseada em desenvolvimento de competências pelos professores. 

Estamos retornando ao que se poderia denominar uma "taxionomia das 

competências", trazendo uma nova onda no âmbito das exigências dos 

organismos internacionais: certificação de docentes por competência, 

vinculada a processos avaliativos do desempenho dos professores 

(ANFOPE, 2000, p. 32, grifo do autor). 

 

O significado da noção de competências como concepção nuclear para 

orientar a formação dos profissionais da educação representa, no 

entendimento do movimento, uma concepção fragmentada e instrumental de 

formação, como também, uma concepção individualista na sua essência e 

imediatista em relação ao mercado de trabalho. Os princípios orientadores 

das referidas Diretrizes caracterizam uma concepção limitada e limitadora 

em relação à perspectiva da formação humana omnilateral (ANFOPE, 2002, 

p. 21). 

 

Convém salientar, no IX Encontro Nacional, a Anfope (1998) ao apresentar sua 

posição frente às Diretrizes Curriculares para os Cursos de Formação, de acordo com a 

solicitação da SESu/MEC - Edital nº 004/97 -, indica o perfil do profissional da educação e 

utiliza o termo „competências‟ e áreas de atuação dos profissionais do profissional da 

educação. De igual modo, em 1999, a Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia 

(CEEP), em sua proposta de diretrizes curriculares recorre ao termo „competências e 

habilidades‟ gerais para indicar conteúdos e atividades para o curso de Pedagogia. Em 2001, 

quando as entidades acadêmicas apresentam o seu posicionamento conjunto para as diretrizes 

curriculares, substituem o termo „competências e áreas de atuação‟ para „núcleo de estudos 

básicos‟ da estrutura curricular (POSICIONAMENTO CONJUNTO DAS ENTIDADES, 

2001).  
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Com efeito, o Parecer CNE/CP nº 9/2001 ao destacar “o preparo inadequado dos 

professores cuja formação de modo geral, manteve um formato tradicional que não contempla 

muitas das características consideradas, na atualidade, como inerentes à atividade docente” 

(BRASIL, 2001, p. 4), recomenda “fazer da formação de professores uma formação 

profissional de alto nível” (BRASIL, 2001, p. 28). Atuar com profissionalismo exige do 

professor 

 

não só o domínio dos conhecimentos específicos em torno dos quais deverá 

agir, mas, também, compreensão das questões envolvidas em seu trabalho, 

sua identificação e resolução, autonomia para tomar decisões, 

responsabilidade pelas opções feitas. Requer ainda, que o professor saiba 

avaliar criticamente a própria atuação e o contexto em que atua e que saiba, 

também, interagir cooperativamente com a comunidade profissional a que 

pertence e com a sociedade (BRASIL, 2001, p. 28). 

 

Mediante tal desafio, “a concepção de competência é nuclear na orientação do curso 

de formação de professores. Não basta a um profissional ter conhecimentos sobre seu 

trabalho. É fundamental que saiba mobilizar esses conhecimentos, transformando-os em ação 

(BRASIL, 2001, p. 28). Para se efetivar, a construção de competências “deve se refletir nos 

objetos de formação, na eleição de seus conteúdos, na organização institucional, na 

abordagem metodológica, [...] em especial na própria sala de aula e no processo de avaliação” 

(BRASIL, 2001, p. 29). Assim, o documento define a perspectiva de formação profissional 

para a organização curricular: 

 

A perspectiva de formação profissional apresentada neste documento inverte 

a lógica que tradicionalmente presidiu a organização curricular: em lugar de 

partir de uma listagem de disciplinas obrigatórias e respectivas cargas 

horárias, o paradigma exige tomar como referência inicial o conjunto das 

competências que se quer que o professor constitua no curso (BRASIL, 

2001, p. 50, grifo nosso). 

 

O paradigma curricular é o referido às competências que se quer que o professor 

constitua no processo de formação. O documento indica “critérios de organização que 

completem as orientações para desenhar uma matriz curricular coerente. Esses critérios são os 

eixos em torno dos quais se articulam dimensões que precisam ser contempladas na formação 

profissional docente” (BRASIL, 2001, p. 50). São definidos os seguintes eixos curriculares: 

 

- eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional;  

- eixo articulador da interação e comunicação e do desenvolvimento da 

autonomia intelectual e profissional;  

- eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade;  
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- eixo que articula a formação comum e a formação específica;  

- eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos 

conhecimentos educacionais e pedagógicos que fundamentam a ação 

educativa; 

- eixo articulador das dimensões teóricas e práticas. 

 

 

Pode-se dizer que a concepção de competência é apresentada na legislação como um 

discurso para se construir a qualidade da formação docente em resposta aos desafios 

contemporâneos (DIAS; LOPES, 2003), introduzindo um „paradigma curricular novo‟ de 

formação, com a culminância de uma “proposta de diretrizes para a organização de um 

sistema federativo de certificação de competência dos professores” (BRASIL, 2002, p. 7). 

Dito de outro modo, a concepção de competência enfatiza os processos de avaliação como 

uma forma de materializar o controle da formação e do exercício profissional. Senão vejamos 

a concepção de avaliação no fragmento a seguir: 

 

Quando a perspectiva é de que o processo de formação garanta o 

desenvolvimento de competências profissionais, a avaliação à análise da 

aprendizagem dos futuros professores, de modo a favorecer seu percurso e 

regular as ações de sua formação e tem, também, a finalidade de certificar 

sua formação profissional. Não se presta a punir os que não alcançam o que 

se pretende, mas ajudar cada aluno a identificar melhor as suas necessidades 

de formação e empreender o esforço necessário para realizar sua parcela de 

investimento no próprio desenvolvimento profissional (BRASIL, 2001, p. 

33). 

 

 

Quanto a isso, a Anfope (2001) se posiciona criticamente: 

 

Torna evidente que as Diretrizes estão voltadas para a obrigação do 

professor ser competente, tendo em vista o propagado projeto de certificação 

de competência, sob a égide da teoria do Capital Humano. Ser competente, 

portanto, é estar em condições de disputar no mercado, numa exaltação da 

concorrência individual (BOLETIM DA ANFOPE, 2001, p. 5). 

 

 

Nesse sentido, vale destacar a luta política encadeada pelas entidades de educadores 

contra o processo de certificação de competência dos professores, segundo o fragmento a 

seguir: “foi a resistência dos educadores que barrou o processo de Certificação Profissional do 

Magistério, desencadeado em 2003” (ANFOPE, 2006, p. 14). Outro aspecto que merece 

destaque diz respeito aos princípios que aproximam o conceito de competência (DCN/2002; 

Parecer CNE/CP nº 9/2001) das perspectivas cognitivistas-construtivistas, conforme podemos 

ver na definição da concepção de aprendizagem:  
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Os indivíduos constroem seus conhecimentos em interação com a realidade, 

com os demais indivíduos e colocando em uso suas capacidades pessoais. O 

que uma pessoa pode aprender em determinado momento depende das 

possibilidades delineadas pelas formas de pensamento de que dispõe naquela 

fase de desenvolvimento, dos conhecimentos que já construiu anteriormente 

e das situações de aprendizagem vivenciadas. É, portanto, determinante o 

papel da interação que o indivíduo mantém com o meio social e, 

particularmente, com a escola (BRASIL, 2001, p. 30). 

 

O processo de construção de conhecimento desenvolve-se no convívio 

humano, na interação entre o indivíduo e a cultura na qual vive, na e com a 

qual se forma e para a qual se forma. Por isso, fala-se em constituição de 

competências, na medida em que o indivíduo se apropria de elementos com 

significação na cultura (BRASIL, 2001, p. 31). 

 

 

Como também tais princípios se apresentam no “Eixo articulador da interação e 

comunicação e do desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional”, que recomenda 

“promover atividades constantes de aprendizagem colaborativa e de interação, de 

comunicação entre os professores em formação e deles com os formadores” (BRASIL, 2001, 

p. 51). 

A despeito disso, entendemos que sua filiação permanece sendo a tradição dos 

eficientistas sociais. Isso porque, na teoria curricular, o conceito de competências é filiado à 

tradição dos eficientistas sociais e suas taxionomias de desempenhos e de comportamentos 

(LOPES, 2001), com Bobbitt nos EUA, em 1918, e a ideia do currículo como uma questão de 

organização/desenvolvimento; e o modelo da racionalidade técnica proposto por Ralph Tyler, 

em 1949, com o sentido do currículo pautado na eficiência e eficácia, na organização e no 

desenvolvimento curricular. Tal eficiência atendia às demandas do mundo produtivo 

dominante, explicitando-se a estreita ligação entre o planejamento do currículo na dinâmica 

da escola e o mundo dos negócios (lógica de Taylor). 

Diferentes autores analisam a relação entre competências e os enfoques curriculares 

(PACHECO, 2007, 2001; DIAS; LOPES, 2003; LOPES, 2001) na formação de professores 

no Brasil. Dias e Lopes (2003) ao analisarem a centralidade do conceito de competência nos 

documentos das reformas educacionais brasileiras dos anos de 1990, mencionam a 

recontextualização do conceito de competências desses programas americanos e brasileiros 

para a formação de professores, articulando-se a relação entre educação e mercado. Também 

observam a relação determinista entre o desempenho do professor e o de seus alunos, onde as 

competências assumem, sobretudo, um enfoque comportamentalista e fragmentador, 

objetivando um controle diferenciado da aprendizagem e do trabalho profissional docente. 
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Isto pode ser visto no Parecer CNE/CP nº 9/2001 com a ênfase dada a termos como 

“formação ao longo da vida”, “aprendizagens ampliadas”, numa referência às transformações 

científicas e tecnológicas que ocorrem de forma acelerada, e exigem das pessoas “novas 

aprendizagens” (BRASIL, 2001), bem como as relações entre o conhecimento e o mundo do 

trabalho. Senão vejamos:  

 
[...] as transformações científicas e tecnológicas, que ocorrem de forma 

acelerada, exigem das pessoas novas aprendizagens, não somente no período 

de formação, mas ao longo da vida. Há também a questão da necessidade de 

aprendizagens ampliadas – além das novas formas de aprendizagem. [...] O 

fato de o conhecimento ter passado a ser um dos recursos fundamentais 

tende a criar novas dinâmicas sociais e econômicas, e também novas 

políticas, o que pressupõe que a formação deva ser complementada ao longo 

da vida, o que exige formação continuada (BRASIL, 2001, p. 9). 

 

A formação de professores como preparação profissional passa a ter papel 

crucial, no atual contexto, agora para possibilitar que possam experimentar, 

em seu próprio processo de aprendizagem, o desenvolvimento de 

competências necessárias para atuar nesse novo cenário, reconhecendo-a 

como parte de uma trajetória de formação permanente ao longo da vida 

(BRASIL, 2001, p. 11). 

 

 

O conceito de educação ao longo da vida é revelador de um fenômeno societário 

chamado de “nova ordem educativa” (FIELD, 2000, p. 133 apud ALHEIT; DAUSIEN, 2006, 

p. 178). A educação ao longo da vida relaciona-se com as “contingências da mundialização” 

das políticas de educação e de formação, conforme os autores. Assim, na discussão da 

educação ao longo da vida, Alheit e Dausen mencionam o aspecto da política de formação 

vinculada à mudança das condições da sociedade do trabalho e da educação, acarretando 

consequências para a organização social individual e coletiva da aprendizagem. Sob esse 

ponto de vista  

Uma política internacional de “educação ao longo da vida” visa à pesquisa e 

o desenvolvimento de novas concepções de formação diante da criação de 

recursos econômicos e culturais relacionados com as sociedades ocidentais. 

Como pano de fundo, há o diagnóstico de que a mudança social acelerada, as 

rupturas e as mutações trazidas por elas exigem, para serem superadas pelos 

atores sociais, competências e flexibilidades que não podem ser adquiridas 

no ritmo e nas formas institucionalizadas dos processos “tradicionais” de 

formação. Os limites dos programas de formação devem ser transformados, 

novas redes sociais e novos ambientes de formação devem ser criados 

(FIELD, 2000 apud ALHEIT; DAUSIEN, 2006, p. 180). 

 

 

Para situar historicamente, o conceito da “aprendizagem ao longo da vida” é visto 

como uma nova ordem educativa e se situa no final do século XX. Os debates tiveram início 
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nos anos de 1970, particularmente com o relatório da comissão da UNESCO dirigido por 

Edgar Faure (1972), assim como uma série de publicações da Organização para a Cooperação 

Econômica e o Desenvolvimento (OCDE) que provocaram iniciativas modestas em matéria 

de política de formação por parte dos governos nacionais. Ao contrário, um documento dos 

anos 1990 com o aval de Jaques Delors, o White Paper on Competitiveness and Economic 

Growh (Commission of the European Communities, 1994), e depois de forma indubitável, o 

relatório de uma comissão de especialistas da UNESCO, igualmente sob a responsabilidade 

de Jaques Delors (1996), conduziram a uma multiplicação de iniciativas internacionais 

relacionadas ao tema da educação ao longo da vida (ALHEIT; DAUSIEN, 2006). 

Desse modo, o conceito de “aprendizagem” se tornou favorito em documentos de 

políticas de formação nacionais e internacionais, como se pode ver em títulos como 

“Aprendizagem de Vida Inteira para Todos” (OECD, 1996), “A Era da Aprendizagem: uma 

renascença para uma nova Bretanha” (DFEE, 1998) e “Aprender para ter sucesso” (DFEE, 

1999) (BIESTA, 2013). Nesse contexto, os discursos da educação parecem querer responder a 

uma “nova ordem educativa” vinculada à mudança das condições da sociedade do trabalho e 

da educação. Nesse sentido, convém destacar o Relatório Delors intitulado “Educação: um 

Tesouro a descobrir” como um dos documentos que mais influenciou iniciativas relacionadas 

ao tema da educação ao longo da vida: 

 

A educação ocupa cada vez mais espaço na vida das pessoas à medida que 

aumenta o papel que desempenha na dinâmica das sociedades modernas. [...] 

Temos de aprender ao longo de toda a vida, e que alguns saberes penetram e 

enriquecem outros. Às vésperas do século XXI, as missões que cabem à 

educação e as múltiplas formas que pode revestir fazem que ela englobe 

todos os processos que levam as pessoas, desde a infância até o fim da vida, 

a um conhecimento dinâmico do mundo, [...] combinando de maneira 

flexível as quatro aprendizagens fundamentais
46

 (UNESCO, 2012, p. 85). 

 

O Relatório Delors assinala as tarefas para a educação, atribuindo-lhes objetivos 

ampliados, superdimensionando o seu potencial. A fim de dar resposta ao conjunto das suas 

missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, 

ao longo de toda a vida, serão os pilares do conhecimento: 

 

aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; 

aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver 

juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 

                                                 
46

 Os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser 

(UNESCO, 2012). 



161 

humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 

precedentes (DELORS, 2012, p. 89). 

 
 

De fato, para o Relatório Delors as quatro aprendizagens fundamentais da educação 

formuladas são as bases das competências do futuro e devem se adaptar à civilização 

cognitiva. Como foi possível observar nas citações acima, pode-se dizer que essas 

competências do futuro vão projetar princípios para as políticas curriculares de formação de 

professores, influenciando em especial as DCN 1/2002 e o seu respectivo Parecer CNE/CP nº 

9/ 2001. 

Outro aspecto a ressaltar nessa concepção de competência é quanto ao conceito de 

prática. Ao que parece, a prática assume o papel de maior relevância nas DCN 1/2002, como 

podemos ver nas citações extraídas do Parecer CNE/CP 9/2001: “não basta a um profissional 

ter conhecimentos sobre seu trabalho. É fundamental que saiba mobilizar esses 

conhecimentos, transformando-os em ação” (BRASIL, 2001, p. 28). Isso porque “as 

competências tratam sempre de alguma forma de atuação, só existem em situação e, portanto, 

não podem ser aprendidas apenas no plano teórico nem no estritamente prático” (BRASIL, 

2001, p. 29).  

Com efeito, o Parágrafo único das DCN (2002) estabelece: “A aprendizagem deverá 

ser orientada pelo princípio metodológico geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-

ação e que aponta a resolução de situações-problema como uma das estratégias didáticas 

privilegiadas” (BRASIL, 2002, p. 3). Podemos assim dizer que o desenvolvimento de 

competências para a atividade profissional visa à aprendizagem de um “conhecimento útil” 

para o exercício da profissão, colocando “o foco da avaliação na capacidade de acionar 

conhecimentos e de buscar outros, necessários à atuação profissional” (BRASIL, PARECER 

CNE/CP 9/2001, p. 39). 

Outro conceito a ser destacado na concepção de competência como norteadora do 

currículo é o de “simetria invertida” tal como se apresenta no Parecer CNE/CP nº 9/2001: “A 

preparação do professor tem duas peculiaridades: ele aprende a profissão no lugar similar 

àquele em que vai atuar, porém numa situação invertida. Isso implica que deve haver 

coerência entre o que se faz na formação e o que dele se espera como profissional” (BRASIL, 

2001, p. 29). Mais adiante, o Parecer esclarece:  

 

o conceito de simetria investida ajuda a descrever um aspecto da profissão e 

da prática de professor, que se refere ao fato de que a experiência como 

aluno, não apenas nos cursos de formação docente, mas ao longo de toda a 
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sua trajetória escolar, é constitutiva do papel que exercerá futuramente como 

docente (BRASIL, 2001, p. 29-30). 

 
 

Convém registrar que é com Guiomar Namo de Mello que vamos encontrar a grande 

defesa do conceito de simetria invertida na proposta de diretrizes curriculares formulada pelo 

MEC/CNE. Segundo a autora, é preciso buscar “modalidades de organização pedagógica e 

espaços institucionais que favoreçam a constituição, nos futuros professores, das 

competências docentes que serão requeridas para ensinar e fazer com que os alunos aprendam 

de acordo com os objetivos e diretrizes pedagógicas traçados para a educação básica” 

(MELLO, 2000, p. 101). Dessa maneira, ressalta-se que a situação de formação profissional 

do professor 

 

é inversamente simétrica à situação de seu exercício profissional. Quando se 

prepara para ser professor, ele vive o papel de aluno. O mesmo papel, com as 

devidas diferenças etárias, que seu aluno viverá tendo-o como professor. Por 

essa razão, tão simples e óbvia, quanto difícil de levar às últimas 

conseqüências, a formação do professor precisa tomar como ponto de 

referência, a partir do qual orientará a organização institucional e pedagógica 

dos cursos, a simetria invertida entre a situação de preparação e o exercício 

futuro da profissão (MELLO, 2000, p. 102). 

 

No processo de discussão das diretrizes curriculares, a Anfope no X Encontro 

Nacional reage criticamente em relação à ênfase sobre a prática, destacando o seu 

antagonismo ao que denominou de praticismo na formação: “contra as tentativas de 

aligeiramento da formação do profissional da educação, via propostas neo-tecnicistas que 

pretendem transformá-lo num “prático” com competência para lidar exclusivamente com os 

problemas concretos de sua prática cotidiana (ANFOPE, 2000, p. 27). 

Se por um lado é preciso considerar que as DCN 1/2002 e seu respectivo Parecer 

CNE/CP 9/2001 formam um discurso sobre as competências como norteadoras do currículo 

de formação com poder para influenciar escolas e demais instituições educacionais, por outro, 

defendemos que a incorporação efetiva ao currículo nas escolas e demais instituições 

educacionais passa necessariamente por processos de ressignificação dessas políticas, na 

medida em que outros discursos curriculares são capazes de construir novas formas de 

resistência e organizações curriculares.  

Por conseguinte, na ótica da teoria do discurso não é possível falar de uma perspectiva 

sólida e acabada de currículo, mas de uma ação política de significação de sentidos, uma 
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prática política (de poder) que fixa o sentido apenas parcialmente, visto que campos de 

resistência, antagonismos e conflitos se estabelecem. 

Tal compreensão nos posiciona no terreno híbrido no campo do currículo, ou seja, fora 

do ou isso ou aquilo (LOPES, 2010), na medida em que os diferentes discursos mesclam 

sentidos políticos, pedagógicos, científicos, sociais, psicológicos e vão constituindo um 

discurso curricular que contribui para articular em torno de si um maior número de 

significantes. Isso porque o jogo de articulação discursiva é contingente, os sentidos são 

continuamente ressignificados em função de outras demandas que antes não se colocavam, as 

identidades são híbridas, não-fixas, descentradas, os projetos são múltiplos e as diferenças 

lutam para hegemonizar determinada significação de currículo, de prática, avaliação, 

aprendizagem, sociedade, etc. 

Nesse sentido, reiteramos que a luta pela significação dos discursos curriculares não 

cessa, ela é permanente tal como podemos ver na citação da Anfope (2002), em relação à 

concepção de competência: “[...] A Anfope, portanto, continuará criticando essa concepção de 

formação, ao mesmo tempo em que continuará lutando por uma legislação que expresse os 

interesses favoráveis à concretização de melhores condições de formação, profissionalização e 

trabalho docente no Brasil” (ANFOPE, 2002, p. 21). 

Como estamos tratando de princípios e diretrizes curriculares, observamos que a 

concepção de “base comum nacional”, tal como formulada pelas entidades 

acadêmicas/Anfope (1996, 1998, 2000, 2004, 2006), é distinta daquela que estaria no Parecer 

CNE/CP nº 9/2001, no qual 

 

apresenta a base comum de formação docente expressa em diretrizes, que 

possibilitem a revisão criativa dos modelos hoje em vigor, a fim de: 

fomentar e fortalecer processos de mudança no interior das instituições 

formadores; fortalecer e aprimorar a capacidade acadêmica e profissional 

dos docentes formadores; atualizar e aperfeiçoar os formatos de preparação e 

os currículos vivenciados, considerando as mudanças em curso na 

organização pedagógica e curricular da educação básica; dar relevo à 

docência como base da formação, relacionando teoria e prática; promover a 

atualização de recursos bibliográficos e tecnológicos em todas as instituições 

ou cursos de formação(BRASIL, 2001, p. 4, grifo nosso). 

 

 

A Anfope (2006) considera tal formulação antagônica com a proposta construída 

pelas entidades de educadores e recomenda o aprofundamento do debate sobre os princípios 

que norteiam a base comum nacional, num sinal de resistência e luta política da associação. 

Senão vejamos: 
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o aprofundamento do debate sobre a base comum nacional é tarefa 

permanente e de caráter coletivo no interior da ANFOPE, particularmente na 

realidade atual, onde aparecem formulações semelhantes, para propostas 

muitas vezes antagônicas (tal como base nacional comum, para a educação 

básica, na nova LDB/1996 e formação comum, presentes nas DCN, 

elaboradas pelo MEC) (ANFOPE, 2006, p. 10, grifo do autor). 

 

De igual modo, consideramos que a tese “docência como base da formação/identidade 

de todo profissional”, construída pelas entidades acadêmicas de educadores não foi 

inteiramente satisfeita nas atuais Diretrizes Curriculares, uma vez que o documento apenas 

recomenda “dar relevância à docência como base da formação, relacionando teoria e prática” 

(BRASIL, 2001, p. 5). Neste sentido, vale destacar a concepção de docência tal como se 

apresenta no Parecer CNE/CP 9/2001, no “Eixo que articula a formação comum e a formação 

específica”, distinto daquela formulada pela Anfope: 

 
Para constituir competências comuns é preciso contemplá-las de modo 

integrado, mantendo o princípio de que a formação deve ter como referência 

a atuação profissional, onde a diferença se dá, principalmente, no que se 

refere às particularidades das etapas em que a docência ocorre. É aí que as 

especificidades se concretizam e, portanto, é ela - a docência - que deverá 

ser tratada no curso de modo específico (BRASIL, 2001, p. 53, grifo nosso). 

 

Desse modo, pode-se dizer que a definição de docência considerada em seu sentido 

amplo, como formulada pelas entidades acadêmicas, e analisada no capítulo anterior, não é 

contemplada nas atuais diretrizes. No item a seguir, trataremos de discutir o tema referente 

aos locais institucionais de formação - Institutos Superiores de Educação -, de acordo com a 

Resolução CNE/CP nº 1/2002 (DCN) – quadro-síntese 04, versus os princípios formulados 

pela Anfope. 

 

6.1.2 Os Institutos Superiores de Educação 

 

Outro tema que se sobressai na Resolução CNE/CP nº 1/2002 são os Institutos 

Superiores de Educação (ISEs) - Art. 7º, item VIII -, tal como descrevemos no quadro-síntese 

04. O mesmo permanece sendo alvo de críticas e resistências por parte das entidades 

acadêmicas de educadores reunidas em torno da Anfope, especialmente quanto “a 

possibilidade de se ampliar o fosso entre a formação do bacharel e a do licenciado, 

principalmente se esta última for destinada aos Institutos Superiores de Educação, divorciada 

da pesquisa e produção do conhecimento específico da área” (ANFOPE, 2002, p. 22).  
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A Anfope continua se insurgindo contra a criação dos ISEs, obrigatórios para IES não-

universitárias, para abrigar os cursos de formação de professores em vários dos seus 

Encontros nacionais: “Assim como ocorreu no X Encontro Nacional, a Anfope reafirma no 

presente Encontro a necessidade de se continuar discutindo e aprofundando a concepção 

elaborada no VI Encontro Nacional (1992) de Escola Unitária/Unificada do Educador” 

(ANFOPE, 2002, p. 22). Para tanto, retoma as recomendações aprovadas na Plenária Final do 

VI Encontro Nacional (92) em relação à Escola Única de Formação, considerando: 

 

- a explicitação da base comum nacional, seus eixos curriculares e 

disciplinas integradoras, em termos da organização e estruturação curricular 

dos cursos de formação de professores, principalmente para as disciplinas 

específicas e ensino médio; 

- a identidade do curso de pedagogia e demais licenciaturas específicas 

face à proposta de escola única do profissional da educação; 

- a formação deste profissional para atuar em nível dos sistemas que 

definem as políticas educacionais e para a pesquisa em educação (ANFOPE, 

2000, p. 36). 

 

 

Conforme analisamos no capítulo anterior, este tema vincula-se a demandas outras 

como: o curso de Pedagogia como bacharelado e licenciatura; novas formas de estruturação 

dos cursos de Licenciatura e Pedagogia; articulação entre pedagogos e licenciados; unidade na 

formação/formação unitária; formação dos profissionais da educação articulada aos sistemas 

de ensino, ruptura com o modelo atual de formação das licenciaturas aliada à construção 

coletiva e interdisciplinar das alternativas de organização curricular, entre outras. Ou seja, o 

tema em tela traz à tona a estruturação dos cursos de formação de professores no interior das 

IES.  

Convém salientar que o processo de elaboração das propostas de diretrizes curriculares 

para a graduação – cursos de formação -, conduzido pela SESu, consolidou a direção da 

formação para três categorias de carreiras, de acordo com o Parecer CNE/CP nº 09/2001: 

 

Bacharelado Acadêmico; Bacharelado Profissionalizante e Licenciatura. 

Dessa forma, a Licenciatura ganhou, como determina a nova legislação, 

terminalidade e integralidade própria em relação ao Bacharelado, 

constituindo-se em um projeto específico. Isso exige a definição de 

currículos próprios da Licenciatura que não se confundam com o 

Bacharelado ou com a antiga formação de professores que ficou 

caracterizada como modelo “3+1” (BRASIL, PARECER CNE/CP 9/2001, p. 

6). 

 

Quanto a isto, o posicionamento da Anfope é: 
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[...] Não se considera, neste sentido, aplicável para a Pedagogia, 

dicotomizar na formação carreiras diferenciadas conforme a categorização 

pretendida pela SESu/MEC - Bacharelado Acadêmico, Bacharelado 

Profissionalizante e Licenciatura. A formação do pedagogo envolve estas 

três dimensões, podendo, no seu aprofundamento, dar maior relevo a uma 

ou outra (ANFOPE, 2004, p. 22, grifo do autor). 

 

Apesar das Diretrizes Curriculares (DCN/2002) contemplarem a demanda da 

formação em processo autônomo, em curso de licenciatura plena, numa estrutura com 

identidade própria, conforme vemos no Art. 7º, 

 

I – A formação deverá ser realizada em processo autônomo, em curso de 

licenciatura plena, numa estrutura com identidade própria; 

II – será mantida, quando couber, estreita articulação com institutos, 

departamentos e cursos de áreas específicas (BRASIL, 2002). 

 

o que se observa atualmente nas IES é uma retirada desses cursos do interior das Faculdades, 

Centros e Departamentos de Educação, conforme consta no documento do FORUMDIR 

(2006): 

 

Em parcela significativa das instituições de ensino superior públicas 

brasileiras, observa-se um processo acelerado de migração da formação de 

professores (licenciaturas) para os cursos específicos. Além disso, o debate 

sobre o papel das Faculdades/Centros/Departamentos de Educação na 

formação de professores por vezes tem se sustentado em posturas e 

concepções pouco consistentes, pautadas por visões preconcebidas ou até 

mesmo corporativas, além do que, aligeiradas teoricamente (FORUMDIR, 

2006 apud ANFOPE, 2006, p. 16). 

 

Por esse caminho, um dos pontos de ruptura da Anfope é quanto ao rebaixamento das 

exigências de formação pedagógica 

 

Diante da ausência de uma política clara para a formação inicial de 

professores na graduação das IES, a forma de desenvolvimento e 

materialização das diretrizes seguiu, portanto, em cada Instituição do Ensino 

Superior, caminho diverso, dependendo da história e trajetória das relações 

entre as áreas da licenciatura e as faculdades/centros e departamentos de 

educação. Em várias universidades, os centros de educação e, portanto, o 

campo da educação, vêm sendo alijados da responsabilidade pela formação 

dos professores, com o rebaixamento das exigências do campo da teoria 

pedagógica (ANFOPE, 2006, p. 17). 

 

Nesse sentido, críticas são direcionadas ao procedimento seguido pela SESu/MEC e a 

“decisão de formular diretrizes exclusivamente para a formação de professores, separadas do 

processo de elaboração das Diretrizes para o Curso de Pedagogia, retirando do debate a 
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formação dos profissionais da educação” (ANFOPE, 2000, p. 30). Para a Anfope, tal decisão 

obedeceu a dois princípios básicos que estão presentes em todas as medidas/iniciativas do 

MEC, no campo da formação: “1. Retirar do Curso de Pedagogia a formação de professores; 

2. Dar forma e conteúdo à proposta dos Institutos Superiores de Educação que estava em 

processo de discussão e aprovação no CNE” (ANFOPE, 2000, p. 30).  

Com efeito, a reivindicação de tratar simultaneamente e de forma integrada a 

formação de todos os profissionais da educação é recorrente nos vários Encontros Nacionais 

da Anfope (1998, 2000, 2002, 2006), bem como na Comissão de Especialistas de Pedagogia 

da SESu/MEC (1999), que também já apontava essa necessidade. De igual modo, são 

recorrentes as demandas no sentido de superar as dicotomias do modelo do bacharelado e das 

licenciaturas, tratando o Curso de Pedagogia como bacharelado e licenciatura. 

Em geral, o sentimento da Anfope é de que as Diretrizes Curriculares para a Formação 

Inicial de Professores da Educação Básica “ignorou a história de formação de professores, a 

produção teórica e prática da área educacional, mas principalmente o documento que o “GT 

Licenciaturas” elaborou, por solicitação da própria SESu, em setembro de 1999” (ANFOPE, 

2006, p. 31). Neste quadro, são colocadas duas questões que desafiam os educadores e a 

Anfope nas intervenções que se fazem necessárias para a definição das políticas de formação 

e das Diretrizes Curriculares: 

 

1. Construção de alternativas para a formação unificada/unitária do 

educador, explicitando o(s) conteúdo(s) formativo(s) tendo como eixos 

norteadores os princípios da base comum nacional; 

2. Discussão sobre estruturas curriculares e institucionais que garantam e 

aprimorem essa formação (ANFOPE, 2000, p. 32).  

 

A compreensão das entidades e da Anfope é de que  
 

a formação unificada/unitária envolvendo todas as licenciaturas, e tendo 

como eixos norteadores desta formação a base comum nacional, 

acompanhada da redefinição das Faculdades/Centros/Institutos 

específicos/Departamentos, em uma perspectiva interdisciplinar e articulada 

aos sistemas de ensino, é fator de contribuição para o desenvolvimento de 

uma nova qualidade da formação com reflexos na qualidade social da 

educação básica (ANFOPE, 2000, p. 32).  

 

Desse modo, a luta política da Anfope continua em torno da fixação discursiva 

daquelas demandas que não foram satisfeitas, de modo que a entidade assevera  

 

a rejeição ao atual paradigma de formação de professores, sua estrutura e o 

distanciamento existente entre as Licenciaturas e a Escola Básica 

acompanhada da necessidade apontada pelo movimento, há décadas, de 
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superar a compreensão que o licenciado é alguém (de preferência um 

bacharel ou graduado em outras áreas) com licença para ensinar (ANFOPE, 

2000, p. 33). 

 

Para a Anfope, o maior esforço de síntese quanto às Diretrizes Curriculares para a 

Formação dos Profissionais da Educação está presente nas Diretrizes para os Cursos de 

Pedagogia, construídas pela área e pela Comissão de Especialistas de Pedagogia (1999), 

conforme analisamos no capítulo anterior. Nelas estão presentes os princípios do movimento e 

da base comum nacional, assumindo a docência como base da formação e da identidade 

profissional do pedagogo, o que constituem ponto de partida para a formulação das Diretrizes 

para todos os cursos de formação de Professores (ANFOPE, 2000).  

Diante do que acabamos de expor, argumentamos que os locais institucionais de 

formação dos profissionais da educação se apresentam como uma das principais disputas 

hegemônicas de significação discursiva no debate de definição das Diretrizes Curriculares 

para os Cursos de graduação, desencadeado pelo MEC/CNE. A luta política das entidades 

acadêmicas reunidas em torno da Anfope é contínua, tal como a reivindicação de que “as 

Universidades e suas Faculdades/Centros de Educação são o lócus privilegiado da formação 

dos profissionais da educação para atuação na educação básica e superior” (ANFOPE, 2000, 

p. 30). 

Na perspectiva da lógica da equivalência e da diferença (LACLAU; MOUFFE, 1987), 

podemos dizer que, em determinado momento e por meio de articulações equivalenciais, as 

diferentes forças educacionais conseguem fixar um significado na contingência de pontos 

nodais. No processo de articulação discursiva da política curricular para a formação de 

professores, os significantes flutuantes e vazios (LACLAU; MOUFFE, 1987) são capazes de 

produzir um consenso provisório, mas não conseguem eliminar as diferenças, conforme já 

antecipamos. 

No item seguinte, passaremos a analisar o tema referente à duração e à carga horária 

dos cursos de formação, também foco de conflitos entre as instâncias governamentais e as 

entidades acadêmicas, de acordo com a Resolução CNE/CP nº 2/2002 e os respectivos 

Pareceres CNE/CP nº 9/2001 e nº 28/2001. 
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6.1.3  Duração e carga horária dos cursos de formação: demandas e disputas a serem 

enfrentadas 

 

A duração dos cursos de formação e sua carga horária é também outra fonte de críticas 

às atuais diretrizes curriculares por parte das entidades acadêmicas de educadores. Estas 

foram definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), na Resolução CNE/CP nº 

2/2002, tomando como referência o Parecer CNE/CP 28/2001. De acordo com a Resolução 

CNE/CP nº 2/2002, no seu Art. 1º, a carga horária dos cursos será efetivada mediante a 

integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, obedecidos os 200 

(duzentos) dias letivos/ano dispostos na LDB, e integralizada em, no mínimo, 3 (três) anos 

letivos (BRASIL, 2002). Essa carga horária deve garantir a articulação entre teoria-prática, 

nos termos dos seus projetos pedagógicos, nas seguintes dimensões dos componentes comuns: 

 

I- 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

vivenciadas ao longo do curso; 

II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir da 

segunda metade do curso; 

III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos; 

IV- 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-

científico-culturais; 

Parágrafo único. Os alunos que exerçam atividade docente regular na 

educação básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular 

supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas (BRASIL, 2002)
47

. 

 

A Anfope considera que a carga horária de 2800 horas estabelecidas nas atuais 

diretrizes aponta para a descaracterização profissional do docente, com redução do 

conhecimento e do tempo de formação do professor e de sua ação pedagógica. A 

possibilidade de realização do curso de licenciatura em 3 anos 

 

tende a reduzir os componentes pedagógicos da educação às práticas e aos 

estágios, reforçando a visão instrumental das práticas, a descaracterização 

profissional do docente, por estratégias de redução do conhecimento e do 

tempo de formação do professor e, consequentemente, de sua formação 

pedagógica, aliada às precárias condições de trabalho e a ausência de um 

piso salarial nacional, é parte do processo de desvalorização da carreira do 

                                                 
47

 O Parecer CNE/CP 28/2001 acresce mais 100 horas para cada forma de prática: “Ao se considerar o conjunto 

deste Parecer em articulação com o novo paradigma das diretrizes, com as exigências legais e com o padrão de 

qualidade que deve existir nos cursos de licenciatura, ao mínimo legal de 300 horas deve-se acrescer mais 100 

horas que, além de ampliar o leque de possibilidades, aumente o tempo disponível para cada forma de prática 

escolhida no projeto pedagógico do curso. [...] Assim, torna-se procedente acrescentar ao tempo mínimo já 

estabelecido em lei (300 horas) mais um terço (1/3) desta carga, perfazendo um total de 400 horas” (BRASIL, 

PARECER CNE/CP 28/2001, p. 10). 



170 

magistério com impactos na qualidade da educação básica em nosso país 

(ANFOPE, 2006, p. 17). 

 

Além disso, as entidades apontam para as precárias condições de trabalho e a perda 

crescente de poder aquisitivo do salário, indicando um panorama ainda maior de 

desvalorização com a carreira do magistério e com a qualidade da educação. Portanto, a luta 

da Anfope visa à superação dessas condições de formação e atuação profissional: “a 

superação dessas condições de formação e atuação profissional continua sendo objetivo das 

nossas lutas” (ANFOPE, 2002, p. 23).  

Com isso, a Anfope defende que a duração de um curso de licenciatura plena seja de 4 

anos, com um mínimo de 3200 horas. Assim a preocupação do movimento com a duração do 

Curso e a respectiva carga-horária dos componentes curriculares 

 

relaciona-se ao comprometimento do tempo necessário para uma sólida 

formação profissional acompanhada de possibilidades de aprofundamentos e 

opções realizadas pelos alunos, propiciando tempo e condições para 

pesquisas, leituras e participação em eventos, entre outras atividades, além 

da elaboração de trabalho final de curso que sintetize suas experiências. 

Buscando ser coerente com uma proposta que assegure a realização destas 

atividades, e depois de aprofundado debate no interior do movimento, a 

ANFOPE defende que a duração de um curso de licenciatura plena seja de 4 

anos, com um mínimo de 3.200 horas (ANFOPE, 2002, p. 23). 

 

Como podemos ver, este é um tema caro à comunidade acadêmica de educadores, 

visto que se apresenta como um dos preceitos fundamentais para a garantia da qualidade da 

formação nos Cursos de Graduação como uma licenciatura plena: 

 

a duração dos cursos é condição essencial para que seja possível garantir 

uma sólida formação teórico-pedagógica, onde os conteúdos curriculares de 

natureza científico-cultural (como são chamados na Resolução CNE/CP 

02/2002) – tanto da área da educação quanto da área de conteúdos 

específicos – sejam adequadamente contemplados. Além disso, há 

necessidade de explicitar que os conteúdos teóricos da área da educação não 

sejam confundidos e incluídos na prática e estágio curricular supervisionado 

(para a qual, a Resolução define 800 horas). Ou seja, os conteúdos 

pedagógicos devem ser considerados dentro da carga-horária destinadas às 

aulas para os conteúdos curriculares de natureza científico-cultural 

(definida na resolução com 1800 horas) (ANFOPE, 2002, p. 24, grifo do 

autor). 

 

Conforme antecipamos no capítulo anterior, a luta contra o rebaixamento do 

conhecimento pedagógico, a crítica à ênfase instrumentalizadora e praticista nas atuais 

diretrizes curriculares e a defesa de uma sólida formação teórico-pedagógica são 



171 

reivindicações recorrentes que se apresentam desde o IX Encontro Nacional (1998), como se 

pode observar no fragmento a seguir: 

 

Esse processo não poderá significar o “enxugamento” das disciplinas 

teóricas dos currículos atuais dos cursos de graduação, sob pena de 

desqualificar a formação básica e enfatizar as práticas sem qualquer 

conteúdo de formação qualitativamente superior (ANFOPE, 1998, p. 41). 

 

 

Na tentativa de resumir os principais pontos de ruptura das entidades acadêmicas em 

relação às Diretrizes Curriculares Nacionais - Resoluções CNE/CP 1/2002; CNE/CP 2/2002 -, 

destacam-se a revisão de aspectos como carga horária dos cursos, incorporação da base 

comum nacional à organização curricular de todas as licenciaturas, locais de formação (ISEs) 

e formação articulada aos sistemas de ensino. Vejamos no extrato a seguir, como indica a 

Anfope: 

 

a) a necessidade de revisão principalmente no tocante à carga horária, às 

disciplinas do campo da educação e à incorporação da base comum nacional 

na organização curricular de todas as licenciaturas.  

b) análise, das experiências de formação em desenvolvimento nas IES, e o 

impacto das novas regulamentações sobre a organização acadêmica e 

institucional e na estrutura curricular.  

c) o estudo de novas formas de organização acadêmica e institucional das 

IES, redefinindo o papel das Faculdades/Centros/Departamentos de 

Educação e sua responsabilidade como lócus privilegiado da formação de 

professores.  

d) a formação dos profissionais da educação, articulada aos sistemas de 

ensino (ANFOPE, 2006, p. 18).  

 
 

De um modo geral, ganha força o antagonismo em relação às políticas do 

MEC/CNE/CP
48

, tal como se vê na afirmação a seguir: 

 

[...] essas políticas trazem problemas à formação de professores, visto que as 

propostas mantêm as fragmentações na formação que enfatiza 

exclusivamente o conteúdo específico, as metodologias e o projeto 

pedagógico da escola, a concepção conteudista, tecnicista do professor, 

reduzindo-a a um “prático” com pretenso domínio da solução de problema 

da prática cotidiana da escola e da sala de aula, alijado da investigação e da 

pesquisa sobre as condições concretas que geram estes problemas(ANFOPE, 

2000, p. 18). 

                                                 
48

 Refere-se às políticas de formação de professores que regulamentam os Institutos Superiores de Educação 

(Resolução CP 1/99); Parecer CEE n. 970/99 que trata da formação de professores nos Cursos Normais 

Superiores; Decretos 3.276/99; 3.554/00; e as Resoluções CNE/CP nº 1/2002; CNE/CP nº 2/2002, por 

consagrarem o dualismo entre a formação específica e a formação pedagógica, e separar as diretrizes 

curriculares para a formação de professores da educação básica, em nível superior, das diretrizes para o curso 

de Pedagogia. 
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Os pontos de rupturas e os antagonismos em relação às políticas do MEC/CNE 

formam uma relação de equivalência entre as demandas e produzem uma fronteira antagônica. 

É o que veremos no item a seguir. 

 

6.2  A FORMAÇÃO DA RELAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA ENTRE AS DEMANDAS 

CURRICULARES E A PRODUÇÃO DA FRONTEIRA ANTAGÔNICA 

 

Do ponto de vista da lógica da equivalência e da diferença, em relação às demandas 

não satisfeitas (das entidades acadêmicas de educadores) se começa a criar um sentimento 

básico de solidariedade entre todas elas (LACLAU, 2008a), formando uma relação 

equivalencial entre as mesmas. Desse processo discursivo, produz-se uma fronteira 

antagônica que opera uma divisão: de um lado, as demandas curriculares das entidades 

acadêmicas de educadores não satisfeitas formam uma cadeia equivalencial, ou seja, 

compartilham algo em comum com referência a uma ameaça comum, de outro, as políticas 

curriculares para a formação de professores emanadas do MEC/CNE/CP (sistema/inimigo 

comum) que geraram pontos de rupturas e antagonismos. 

Cada demanda possui a sua particularidade, e também uma função mais global que vai 

encarnar o enfrentamento ao sistema/políticas de formação do MEC/CNE através de uma 

articulação equivalencial. Na tentativa de representar graficamente a relação equivalencial 

entre as demandas e a produção da fronteira antagônica no campo das políticas curriculares - 

DCN (2002, 2001) -, poderíamos assim resumir: 

 

Representação Gráfica da Fronteira Antagônica: 

 

A) Inimigo Comum: sistema/políticas governamentais antagônicas: Resoluções CNE/CP nº 

1/2002 e CNE/CP nº 2/2002; Resolução CP nº 1/1999; Parecer CNE nº 970/99; Decretos nº 

3.276/1999 e nº 3.554/2000  

 

B) Demandas curriculares das entidades acadêmicas de educadores: D1, D2, D3, D4, D5, 

[...]  

D1: Base comum nacional na organização curricular de todas as licenciaturas; 

D2: Docência como base da formação/identidade do profissional da educação; 

D3:Universidades/Faculdades/Centros de Educação como lócus privilegiado de formação 

dos profissionais da educação;  

D4: Duração e carga horária: curso de licenciatura plena de 4 anos, com um mínimo de 

3.200 horas; 

D5: O curso de Pedagogia como bacharelado e licenciatura; unidade na formação. 
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Segundo as formulações de Laclau (2011a, 2008a), do ponto de vista da 

particularidade, essas demandas individuais são heterogêneas, mas do ponto de vista de 

oposição ao sistema, elas passam a estabelecer entre si uma relação de equivalência. Ou seja, 

a equivalência subverte as diferenças para expressar algo comum a todas elas. Quando a 

cadeia equivalencial se estende o suficiente, faz-se necessário que uma demanda individual 

assuma a função suplementar de representar a totalidade da cadeia de equivalências. Nesse 

caso, por mais híbrida que seja a proposta curricular, a particularidade que consegue se 

sobressair passa a representar algo mais amplo. Esse tipo de relação é a hegemônica.  

Tal processo é complexo, pois exige uma mobilização política de alto nível 

(unificação de diversas demandas), em um sistema estável de significação, além de 

demonstrar a impossibilidade de alcançar a presença plena (contingência do sistema de 

diferença). Com efeito, os educadores e suas entidades acompanharam de perto e estiveram 

presentes a este movimento (iniciativas do MEC/CNE acima apresentadas), em todo o 

período, mobilizando-se através de encontros, reuniões e documentos. Reivindicavam, 

conforme assevera Freitas (2005), que o CNE ampliasse a discussão, revendo suas 

formulações anteriores, as concepções expressas nos documentos e retomasse as discussões 

sobre as Diretrizes da Pedagogia e os documentos de 1999, 2001 e 2002.  

Nesse sentido, defendemos que essa cadeia de equivalência das demandas curriculares 

resulta da luta discursiva das entidades pela hegemonia de um projeto de currículo para a 

formação de professores da educação básica. Esse projeto de currículo antagoniza com os 

pontos de ruptura acima elencados e analisados, ou seja, a noção de competência norteadora 

do currículo de formação, os ISEs e a duração e a carga horária dos cursos de formação de 

professores, primordialmente. Dessa luta, os processos articulatórios fazem com que 

determinados discursos, como por exemplo a base comum nacional, percam a relação com 

conteúdos precisos e concretos, de modo a romper com o particularismo das demandas que as 

universaliza como parte de uma luta de emancipação mais ampla (LACLAU, 2008b).  

Convém registrar que a relação equivalencial estabelecida entre as demandas 

curriculares incorpora um ponto antagônico em comum, isto é, o conflito teórico da época que 

criticava a ênfase nas categorias prática, prática reflexiva, em detrimento da formação 

humana multilateral (FREITAS, 1999, 2002) nas reformulações curriculares para os cursos de 

formação de professores. A Anfope (1998) já antecipava a sua preocupação quanto à ênfase 

sobre as práticas nas reformulações curriculares, posicionando-se pela formação teórica de 

qualidade como um dos pilares fundamentais da base comum nacional,  
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implica requerer, nas reformulações curriculares, a importância do espaço 

para análise da educação enquanto disciplina, seus campos de estudo, 

métodos de estudo e status epistemológico; busca ainda a compreensão da 

totalidade do processo de trabalho docente e nos unifica na luta contra as 

tentativas de aligeiramento da formação do profissional da educação, via 

propostas neo-tecnicistas que pretendem transformá-lo em um “prático” 

formado apenas nas disciplinas específicas [...] (ANFOPE, 1998, p. 12). 

 

Assim sendo, pode-se dizer que um dos conflitos teóricos do debate acadêmico da 

época, considerando o contexto em que os mesmos se inserem, gira em torno do tema 

“praticismo x teoria”, com críticas direcionadas ao modelo de formação de professores 

baseado na epistemologia da prática que orienta as diretrizes curriculares nacionais (CUNHA, 

2006; KUENZER; RODRIGUES, 2006; SHIROMA; MORAES, 2007; CAMPOS, 2004; 

FREITAS, 1999, 2002; PIMENTA, 2002; MORAES, 2001), entre outras. Ou seja, voltamos a 

dizer que o conflito é em torno de como se concebe o conhecimento e o currículo para a 

formação de professores.  

Com efeito, a influência de estudos que propõem uma formação baseada na 

epistemologia da prática (SCHÖN, 1992; TARDIF, 2002), entre outros, valorizando a 

experiência e a reflexão na experiência, bem como o conhecimento tácito, tem forte apelo no 

debate da formação de professores, no contexto de elaboração das diretrizes curriculares 

nacionais.  

Com antecipamos, a epistemologia da prática como modelo de formação abriga duas 

vertentes. Uma alicerçada nas ideias de Donald Schön (1992) sobre a formação de professores 

práticos reflexivos e a outra na perspectiva de Lawrence Stenhouse
49

 sobre a formação do 

professor pesquisador. Ambas surgem como uma alternativa aos modelos de formação 

baseados na racionalidade técnico-instrumental, conforme assinala Contreras (2002). É 

inegável que as ideias desses autores são rapidamente assumidas pelas reformas de ensino em 

vários países, inclusive no Brasil.  

Nessa direção, vale destacar a obra de Maurice Tardif (2002) intitulada “Saberes 

docentes e formação profissional” que teve grande repercussão nas pesquisas educacionais no 

Brasil, na década de 1990. A finalidade maior da epistemologia da prática é a explicitação dos 

saberes tácitos, cotidianos, mobilizados pelos professores durante a ação. 

                                                 
49

A ideia do professor pesquisador configura-se como um movimento de formação que defende a possibilidade 

da pesquisa na formação e na prática docente como instrumento de construção da autonomia do professor, 

expressa no desenvolvimento de disposições para a produção e a reconstrução de saberes e para as mudanças 

na prática docente (VENTURIM, 2005, p. 75). 
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A categoria de professor-reflexivo e o conceito de reflexão-na-ação têm em Schön o 

seu principal formulador. Nesse sentido, o conhecimento na ação é o conhecimento tácito, 

implícito, interiorizado, está na ação e é mobilizado pelos profissionais no seu cotidiano de 

trabalho, configurando um hábito, mas que por si só não é um conhecimento suficiente.  

Como vimos, o debate acadêmico nacional e internacional produzido na década de 

1990 (ZEICHNER, 1992, 1993; PEREZ-GÓMEZ, 1992), entre outros, propõe uma reflexão 

crítica sobre a prática, introduzindo novos elementos como as implicações e as condições 

socioculturais que envolvem uma prática reflexiva. Críticas são direcionadas a respeito do 

tipo de reflexão que tem sido feita pelos professores, salientando-se as condições que os 

mesmos têm para refletir. As preocupações se referem ao desenvolvimento de um possível 

individualismo/pragmatismo decorrente de uma reflexão em torno de si próprio, 

questionando-se o conteúdo e a qualidade da reflexão, que, por si só, não é capaz de resolver 

os problemas da prática sem uma compreensão das origens e dos contextos que a geraram, o 

que pode levar à banalização da perspectiva da reflexão (ARAÚJO, 2005). 

Se por um lado a epistemologia da prática é criticada por enfatizar o conceito de 

“prática reflexiva” norteador das atuais discussões sobre o perfil de competências e 

habilidades nas políticas nacionais de formação do professor, reforçando o argumento de que 

há um gradual recuo da teoria (MORAES, 2001), por outro, o ensino como prática reflexiva é 

visto como uma tendência significativa nas pesquisas em educação, apontando para uma 

valorização dos processos de produção do saber docente a partir da prática e situando a 

pesquisa como um instrumento de formação de professores (PIMENTA, 2002). No entanto, 

observa-se que esse enfoque pode gerar a supervalorização do professor como indivíduo, 

decorrendo daí um possível “praticismo”.  

Outras posições admitem a possibilidade da epistemologia da prática ser uma ameaça 

no atual contexto em que as políticas globalizadoras e economicistas pressionam para uma 

formação rápida e de massa, embora esse argumento não deva servir para anular a 

importância de teorias que tomam a epistemologia da prática como eixo articulador da 

formação (CUNHA, 2006). 

Nesse debate, convém registrar ainda as muitas pesquisas produzidas no Brasil sobre 

formação inicial e continuada de professores na perspectiva de interligar ensino e pesquisa 

nos cursos de formação de professores, atribuindo-se ao professor o caráter de pesquisador de 

sua prática em um processo contínuo de reflexão-ação-reflexão (ANDRÉ, 2001; LÜDKE, 

2001; CUNHA, 2004; VEIGA, 2004; VENTURIM, 2005 entre outros). 
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A partir do que acabamos de expor, consideramos que as discussões sobre o tema 

“praticismo x teoria”, ou seja, a ênfase sobre os saberes práticos ou o recuo dos saberes 

teóricos nas diretrizes curriculares demonstra o conflito em torno do conhecimento, o que faz 

enunciar conflitos e contestações sobre a organização curricular dos cursos de formação de 

professores e a contingência que os constitui.  

Com isso, parafraseamos Lopes e Matheus (2014) questionando tal debate no sentido 

de saber: como é possível separar os saberes, dispô-los em segmentos e apagar a contingência 

que os constitui no debate curricular? E ainda, como é possível alguns saberes com mais valor 

que outros? Como vimos em Lopes e Macedo (2011a), essa forma de estabelecer 

classificações entre saberes pressupõe posições fixas na luta política: a posição dos que têm 

seus saberes legitimados e dos que não têm; a posição dos que detêm os saberes populares ou 

não, os saberes científicos ou não. 

O currículo como local de conhecimento expressa nossas concepções do que constitui 

o conhecimento. Incorporando a abordagem pós-estruturalista de currículo, defendemos com 

base em Lopes e Macedo (2011a) não ser possível colocar em lados opostos saberes sociais 

com os quais interpretamos o mundo, categorizando-os do ponto de vista epistemológico, 

desconsiderando as mesclas entre os mesmos e os múltiplos contextos das práticas sociais de 

legitimação. 

Ao contrário, concebemos o currículo como uma prática discursiva, onde os sentidos 

não são fixos, mas contingentes, fazem parte de uma luta pela produção do significado, ou 

seja, pela sua legitimação. Nessa ótica, consideramos não ser possível um consenso final em 

relação ao que vem a ser conhecimento e currículo, na medida em que o conhecimento é visto 

a partir do „jogo de linguagem‟, de modo que não existe um projeto único de currículo, mas 

múltiplas finalidades associadas a diferentes saberes que estão sempre em disputa, negociando 

o espaço e a possibilidade de significação no currículo. 

Na perspectiva da teoria do discurso, os sentidos são produzidos socialmente e cada 

significação equivale a articulações contingentes entre um significante e um significado, onde 

as regras são historicamente definidas. A combinação de elementos diferentes entre si faz com 

que se produzam sentidos e efeitos sobre o conhecimento curricular de cada época. Com isso, 

parafraseamos Laclau (2000) pensando sobre o currículo como algo discursivamente 

significado, constitutivo de práticas articulatórias e de sentidos sociais que podem produzir 

novas significações contingentes. 

Na seção seguinte, tratamos de analisar os sentidos do estágio supervisionado nas 

atuais diretrizes curriculares e nos seus respectivos Pareceres. 
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6.3  ESTÁGIO E PRÁTICA: CONCEPÇÕES, PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS 

 

Nesta seção, destacamos para análise os Pareceres CNE/CP 9, 27 e 28/ 2001 por serem 

aqueles que apresentam definições, concepções, princípios e procedimentos sobre o estágio 

supervisionado, contribuindo para identificar os seus sentidos em articulação intrínseca com a 

prática como componente curricular. Os sentidos correntes serão destacados, conforme 

identificados nos itens que se seguem. 

 

6.3.1 Relação mais ampla entre teoria e prática 

 

Nessas diretrizes, o estágio e a prática são destacados como componentes curriculares 

que fazem acontecer na formação docente a relação mais ampla entre teoria e prática: “Esta 

relação mais ampla entre teoria e prática recobre múltiplas maneiras do seu acontecer na 

formação docente. Ela abrange, então, vários modos de se fazer a prática tal como expostos 

no Parecer CNE/CP nº 9/2001” (BRASIL, PARECER CNE/CP nº 28/2001, p. 9). Neste 

sentido, destaque-se o Parecer CNE/CP nº 9/2001 que define uma nova concepção de prática 

como componente curricular. 

 

Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la 

como uma dimensão do conhecimento que tanto está presente nos cursos de 

formação, nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade 

profissional, como durante o estágio, nos momentos em que se exercita a 

atividade profissional (BRASIL, PARECER CNE/CP 9/2001, p. 22). 

 
 

A prática na matriz curricular dos cursos de formação recobre várias práticas e vários 

modos de ser, assim como o estágio. Dessa maneira, a prática 

 

não pode ficar reduzida a um espaço isolado, que a reduza ao estágio como 

algo fechado em si mesmo e desarticulado do restante do curso. Isso porque 

não é possível deixar ao futuro professor a tarefa de integrar e transpor o 

conhecimento sobre ensino e aprendizagem para o conhecimento na situação 

de ensino e aprendizagem, sem ter oportunidade de participar de uma 

reflexão coletiva e sistemática sobre esse processo (BRASIL, PARECER 

CNE/CP 9/2001, p. 55). 

 

O Parecer CNE/CP nº 28/2001, ao reiterar a concepção de prática como componente 

curricular, enfatiza a sua articulação intrínseca com o estágio supervisionado e dispõe sobre a 

sua duração: 



178 

A prática como componente curricularé, pois, uma prática que produz algo 

no âmbito do ensino. Sendo a prática um trabalho consciente cujas diretrizes 

se nutrem do Parecer 9/2001 ela terá que ser uma atividade tão flexível 

quanto outros pontos de apoio do processo formativo, a fim de dar conta dos 

múltiplos modos de ser da atividade acadêmico-científica. Assim, ela deve 

ser planejada quando da elaboração do projeto pedagógico e seu acontecer 

deve se dar desde o início da duração do processo formativo e se estender ao 

longo de todo o seu processo. Em articulação intrínseca com o estágio 

supervisionado e com as atividades de trabalho acadêmico, ela concorre 

conjuntamente para a formação da identidade do professor como educador 

(BRASIL, PARECER CNE/CP, 28/2001, p. 9, grifo nosso). 

 

 

Na perspectiva da teoria do discurso, pode-se dizer que a definição de „prática‟ nas 

atuais DCN (1/2002) (vide quadro-síntese 04, Art. 12) é outra importante demanda das 

entidades acadêmicas de educadores que foi satisfeita. Segundo a Anfope, ela faz parte de 

suas reivindicações anteriores: 

 

Outra definição importante que traz a nova legislação tem a ver com a 

determinação de que a prática, na matriz curricular, não poderá ficar 

reduzida a um espaço isolado, que a restrinja ao estágio supervisionado, 

desarticulado do restante do curso. A prática, reza o Art.12, deverá estar 

presente desde o início do curso e permear toda a formação do professor, no 

interior “das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes 

curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas”. O que 

também faz parte das recomendações da ANFOPE em documentos 

anteriores (ANFOPE, 2002, p. 22). 

 

O estágio curricular sob a supervisão de um profissional experiente é definido como 

um tempo de aprendizagem da prática profissional, como se pode ver no Parecer nº 28/2001a 

seguir. 

 

6.3.2 Tempo de aprendizagem da prática profissional 

 

Em articulação com a „prática‟, o estágio curricular supervisionado de ensino é outro 

importante componente curricular obrigatório integrado à proposta pedagógica, sendo 

definido como o tempo de aprendizagem da prática profissional que, 

 

através de um período de permanência, alguém se demora em algum lugar 

ou ofício para aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma 

profissão ou ofício. Assim o estágio curricular supervisionado supõe uma 

relação pedagógica entre alguém que já é um profissional reconhecido em 

um ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário. Por isso é que 

este momento se chama estágio curricular supervisionado (BRASIL, 

PARECER CNE/CP 28/2001, p. 9, grifo do autor). 
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Considerado como um momento obrigatório da formação profissional do formando 

(não facultativo), o estágio supervisionado é uma das condições para obter licença para o 

exercício da atividade profissional.  

 

Este é um momento de formação profissional do formando seja pelo 

exercício direto in loco, seja pela presença participativa em ambientes 

próprios de atividades daquela área profissional, sob a responsabilidade de 

um profissional já habilitado. Ele não é uma atividade facultativa sendo uma 

das condições para a obtenção da respectiva licença. Não se trata de uma 

atividade avulsa que angarie recursos para a sobrevivência do estudante ou 

que se aproveite dele como mão-de-obra barata e disfarçada. Ele é 

necessário como momento de preparação próxima em uma unidade de 

ensino (BRASIL, PARECER CNE/CP 28/2001, p. 10)
50

. 

 

Junto à prática como componente curricular, o estágio supervisionado tem como 

objetivo a relação teoria e prática, tal como expressa o conceito de prática no Parecer CNE/CP 

9/2001. Assim, o estágio curricular supervisionado “é o momento de efetivar, sob a 

supervisão de um profissional experiente, um processo de ensino-aprendizagem que, tornar-

se-á concreto e autônomo da profissionalização deste estagiário” (BRASIL, PARECER 

CNE/CP 28/2001, p. 10). 

Como um componente curricular que articula teoria e prática no processo de formação 

docente, o estágio está vinculado ao princípio metodológico da ação-reflexão-ação, segundo 

os Pareceres CNE/CP nº 9/2001 e nº 28/2001, conforme se observa a seguir.  

 

6.3.3 Princípio da ação-reflexão-ação 

 

Ainda no que se refere à articulação teoria e prática, o Parecer CNE/CP nº28/2001 

dispõe que o estágio e a prática são “componentes curriculares próprios do momento do fazer, 

implicam um voltar-se às atividades de trabalho acadêmico sob o princípio da ação-reflexão-

ação incentivado no Parecer CNE/CP 9/2001” (BRASIL, PARECER CNE/CP 28/2001, p. 

11). Com efeito, o Parecer CNE/CP 9/2001 ao dispor sobre as dimensões teóricas e práticas 

como eixo articulador da formação, afirma:  

 

                                                 
50

 Neste sentido, convém destacar a nova Lei nº 11.788/2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes: Art. 2º: O 

estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, 

modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso. § 1º: Estágio obrigatório é aquele definido 

como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. § 2º: 

Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e 

obrigatória. 
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O princípio metodológico geral é de que todo fazer implica uma reflexão e 

toda reflexão implica um fazer, ainda que nem sempre este se materialize. 

Esse princípio é operacional e sua aplicação não exige uma resposta 

definitiva sobre qual dimensão – a teoria ou a prática – deve ter prioridade, 

muito menos qual delas deva ser o ponto de partida na formação do 

professor. Assim, no processo de construção de sua autonomia intelectual, o 

professor, além de saber e de saber fazer deve compreender o que faz 

(0BRASIL, 2001, p. 55). 

 

Sobre esse tema, convém salientar que, nos Pareceres e Resolução em questão, o 

momento do saber não está separado do momento do fazer, e vice-versa, mas cada qual 

guarda sua própria dimensão epistemológica, como defende Cury (2003). Nasce daí a 

orientação metodológica fundante no Parecer: “todas as atividades concernentes a esta 

formação profissional devem ser norteadas pela relação teoria/prática/prática/teoria, não 

apenas os momentos que a lei impõe como práticas devem ser iluminados por esta relação, 

como também os momentos voltados para os aspectos cognitivos. Isto está posto claramente 

no art. nº 12 da Res. CNE/CP 1/2002” (CURY, 2003, p. 114). 

O momento do saber, então, resguarda o aprender a ser professor como um saber 

profissional. Como diz o próprio Parecer CNE/CP nº 28/2001: “o ser professor não se realiza 

espontaneamente. Na formação do ser professor, é imprescindível um saber profissional, 

crítico e competente e que se vale de conhecimentos e de experiências”. Tais dimensões 

(teoria/prática) do processo formativo, pelos próprios princípios metodológicos que as 

informam, postulam não só o professor-reflexivo, mas o professor-investigador (CURY, 

2003). 

Como se sabe, Cury (2003) foi Relator do Parecer CNE/CP nº 28/2001
51

 definindo 

concepções, princípios e procedimentos para a prática e o estágio e como componentes 

curriculares, de modo que o seu discurso em defesa dos princípios metodológicos da ação-

reflexão-ação na política curricular de formação docente pode ser entendido no âmbito do 

debate conflituoso com a Anfope e as entidades acadêmicas de educadores que criticavam a 

ênfase instrumentalizadora e praticista nas atuais diretrizes curriculares para a formação de 

professores da educação básica. Nesse contexto, outros sentidos merecem ser destacados, tais 

como o estágio é um campo de conhecimento da prática profissional, como podemos ver no 

item a seguir.  
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 O Parecer CNE/CP nº 28/2001 dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, que estabelece a duração e a 

carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, cursos de 

licenciatura, de graduação plena. 
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6.3.4 Campo de conhecimento da prática profissional de trabalho 

 

Entre outros objetivos, o estágio supervisionado é um campo de conhecimento da 

prática profissional de trabalho, é momento de provar as competências exigidas da prática 

profissional e também de acompanhar aspectos da vida escolar. Senão vejamos no extrato a 

seguir: 

 

O estágio curricular supervisionado pretende oferecer ao futuro licenciado 

um conhecimento do real em situação de trabalho, isto é diretamente em 

unidades escolares dos sistemas de ensino. É também um momento para se 

verificar e provar (em si e no outro) a realização das competências exigidas 

na prática profissional e exigíveis dos formandos, especialmente quanto à 

regência. Mas é também um momento para se acompanhar alguns aspectos 

da vida escolar que não acontecem de forma igualmente distribuída pelo 

semestre, concentrando-se mais em alguns aspectos que importa vivenciar. É 

o caso, por exemplo, da elaboração do projeto pedagógico, da matrícula, da 

organização das turmas e do tempo e espaço escolares (BRASIL, PARECER 

CNE/CP 28/2001, p. 10). 

 

De modo especial, o estágio curricular supervisionado é tido como uma atividade de 

capacitação em serviço 

 

e que só pode ocorrer em unidades escolares onde o estagiário assuma 

efetivamente o papel de professor, de outras exigências do projeto 

pedagógico e das necessidades próprias do ambiente institucional escolar 

testando suas competências por um determinado período. Por outro lado, a 

preservação da integridade do projeto pedagógico da unidade escolar que 

recepciona o estagiário exige que este tempo supervisionado não seja 

prolongado, mas seja denso e contínuo. Esta integridade permite uma 

adequação às peculiaridades das diferentes instituições escolares do ensino 

básico em termos de tamanho, localização, turno e clientela (BRASIL, 

PARECER CNE/CP 28/2001, p. 10). 

 

6.3.5 Componente curricular obrigatório da formação 

 

O Parecer CNE/CP nº 28/2001 reafirma o estágio supervisionado como momento 

privilegiado para acontecer a relação teoria e prática, que deve se dar a partir do início da 

segunda metade do curso e deverá ser um componente obrigatório da organização curricular 

das licenciaturas 

[...] é indispensável que o estágio curricular supervisionado [...] se consolide 

a partir do início da segunda metade do curso, como coroamento formativo 

da relação teoria-prática e sob a forma de dedicação concentrada. Assim o 

estágio curricular supervisionado deverá ser um componente obrigatório da 

organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade 
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intrinsecamente articulada com a prática e com as atividades de trabalho 

acadêmico (BRASIL, PARECER CNE/CP 28/2001, p. 11). 

 

Enfim, a ideia a ser superada é a de que o estágio é o espaço reservado à prática, 

enquanto, na sala de aula se dá conta da teoria (BRASIL, 2001, p. 23). Ou seja, o tempo do 

estágio curricular supervisionado definido em lei não admite nem um aligeiramento e nem 

uma precarização. Neste sentido, o Parecer CNE/CP nº 28/2001 faz valer o que está disposto 

nos artigos 11, 12 e 13 da Resolução CNE/CP nº 1/2002 que acompanha o Parecer CNE/CP 

nº 9/2001, conforme descrevemos no quadro-síntese 04.  

Importa salientar que o sentido do estágio como coroamento da relação entre teoria e 

prática nos cursos de formação docente também é um discurso que antagoniza com políticas 

educacionais que colocavam a prática no final do curso sob a forma de estágio. Isso nos 

remete ao contexto da política educacional da década de 70, onde o Parecer CFE 349/72
52

 

considerava a Prática de Ensino sob a forma de Estágio Supervisionado. Ou seja, a teoria era 

colocada no começo dos cursos e a prática no final sob a forma de Estágio. Desse modo, o 

Estágio Supervisionado era considerado uma disciplina complementar à formação dos 

graduandos, dissociada do curso e da realidade escolar. Os seus conteúdos eram tratados de 

forma prescritiva e normativa, desvinculados da Didática e do currículo do curso de formação, 

com dificuldade de garantir a relação teoria/prática (PIMENTA, 2011; PICONEZ, 1991), 

sendo, portanto, marcados pela influência das teorias mais tradicionais do currículo. 

Tal exposição nos conduz à natureza material dos discursos (LACLAU; MOUFFE, 

1987), demonstrando que todo sentido é social, contingente e relacional e qualquer sistema de 

sentidos se apoia sobre um exterior discursivo que o constitui parcialmente. Isso reforça a 

nossa compreensão acerca das regras de produção de sentidos nos documentos curriculares 

(MEC/CNE), ou seja, são construídas historicamente, se cruzam e se confrontam em um 

processo político complexo, de articulações em busca da fixação discursiva da significação do 

currículo no debate da formação de professores, no contexto em tela. 

No quadro a seguir, resumimos os temas e procedimentos de organização vinculados 

ao estágio no Parecer CNE/CP nº 9/2001, tais como a organização do tempo, a relação entre 

teoria e prática, a relação entre universidade e escola, a atuação coletiva dos formadores. 

Senão vejamos a seguir: 
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 Parecer que trata do Magistério em 1º grau, Habilitação Específica de 2º grau. Este Parecer estabelece que a 

Didática assuma sozinha a condução da Prática de Ensino na modalidade de Estágio Supervisionado. 
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Quadro-síntese 05 - Os sentidos do Estágio Supervisionado no Parecer CNE/CP nº 9/2001. 

Organização do tempo dos estágios 

Estágios a serem feitos nas escolas de educação básica. Estágio obrigatório deve ser vivenciado ao 

longo de todo o curso de formação, e com tempo suficiente para abordar as diferentes dimensões da 

atuação profissional. Deve acontecer desde o primeiro ano, reservando-se um período final para a 

docência compartilhada, sob a supervisão da escola de formação, preferencialmente na condição de 

assistente de professores experientes. [...] Esses tempos na escola devem ser diferentes segundo os 

objetivos de cada momento da formação (BRASIL, 2001, p. 56). 

Relação entre teoria e prática 

O planejamento e a execução das práticas no estágio devem estar apoiados nas reflexões 

desenvolvidas nos cursos de formação (BRASIL, 2001, p. 22). [...] A ideia a ser superada é a de 

que o estágio é o espaço reservado à prática, enquanto, na sala de aula se dá conta da teoria 

(BRASIL, 2001, p. 23). 

Relação universidade e escola 

[...] é preciso que exista um projeto de estágio planejado e avaliado pela escola de formação e as 

escolas campos de estágio, com objetivos e tarefas claras, e que as duas instituições assumam 

responsabilidades e se auxiliem mutuamente, o que pressupõe relações formais entre instituições de 

ensino e unidades dos sistemas de ensino (BRASIL, 2001, p. 23). 

Avaliação da prática: atuação coletiva dos formadores 

[...] A avaliação da prática, por outro lado, constitui momento privilegiado para uma visão crítica 

da teoria e da estrutura curricular do curso. Trata-se, assim, de tarefa para toda a equipe de 

formadores e não, apenas, para o “supervisor de estágio” (BRASIL, 2001, p. 22). 

[...] O estágio não pode ficar sob a responsabilidade de um único professor da escola de formação, 

mas envolve necessariamente uma atuação coletiva dos formadores (BRASIL, 2001, p. 56). 

 Fonte: Parecer CNE/CP nº 9/2001. 
 

No tocante aos procedimentos a serem observados para o estágio supervisionado, 

convém mostrar o Parecer CNE/CP 27/2001 que dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do 

Parecer CNE/CP 9/2001
53

, e dispõe sobre o tempo/duração, planejamento, relações formais 

entre universidades e escolas campos de estágio, com ênfase para uma atuação coletiva dos 

formadores envolvidos: 

c) No estágio curricular supervisionado a ser feito nas escolas de educação 

básica. O estágio obrigatório definido por lei deve ser vivenciado durante o 

curso de formação e com tempo suficiente para abordar as diferentes 

dimensões da atuação profissional. Deve, de acordo com o projeto 

pedagógico próprio, se desenvolver a partir do início da segunda metade do 

curso, reservando-se um período final para a docência compartilhada, sob a 

supervisão da escola de formação, preferencialmente na condição de 

assistente de professores experientes. Para tanto, é preciso que exista um 

projeto de estágio planejado e avaliado conjuntamente pela escola de 

formação inicial e as escolas campos de estágio, com objetivos e tarefas 

claras e que as duas instituições assumam responsabilidades e se auxiliem 

mutuamente, o que pressupõe relações formais entre instituições de ensino e 

unidades dos sistemas de ensino. Esses “tempos na escola” devem ser 

diferentes segundo os objetivos de cada momento da formação. Sendo assim, 

o estágio não pode ficar sob a responsabilidade de um único professor da 
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 De acordo com o Parecer CNE/CP 9/2001, “O estágio obrigatório deve ser vivenciado ao longo de todo o 

curso de formação e com tempo suficiente para abordar as diferentes dimensões da atuação profissional. Deve 

acontecer desde o primeiro ano [...]” (BRASIL, 2001, p. 56). 
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escola de formação, mas envolve necessariamente uma atuação coletiva dos 

formadores (BRASIL, PARECER CNE/CP27/2001, grifo do autor). 

 

Na tentativa de sistematizar os sentidos do estágio supervisionado nas atuais diretrizes, 

em particular no Parecer CNE/CP nº 28/2001 e nos documentos da Anfope, apresentamos a 

seguir o quadro-síntese 06, a fim de obter uma melhor visualização das demandas que foram 

satisfeitas ou excluídas a partir da lógica da equivalência e a lógica da diferença (LACLAU, 

2011a): 

Quadro-síntese 06 - Os sentidos do Estágio Curricular Supervisionado no Parecer CNE/CP nº 

28/2001 e nos documentos das entidades acadêmicas de educadores/Anfope 

Parecer CNE/CP 28/2001 Documentos das entidades 

Estágio Curricular Supervisionado como 

componente curricular obrigatório das 

licenciaturas. 

Estágio como componente curricular obrigatório 

dos cursos de formação de professores 

(ANFOPE, 2002). 

Estágio Curricular Supervisionado em 

articulação intrínseca com a prática e com as 

atividades de trabalho acadêmico. 

Estágio como modalidade da prática pedagógica 

(COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE 

ENSINO DE PEDAGOGIA, 1999). 

Estágio Curricular Supervisionado como 

coroamento da relação teoria e prática, sob a 

forma de dedicação concentrada. 

A prática e o estágio supervisionado de ensino 

como componentes curriculares articulados e 

norteadores pelo princípio da relação entre teoria 

e prática, ensino-pesquisa-extensão, conteúdo-

forma (FORGRAD, 2002). 

Estágio Curricular Supervisionado como 

momento de formação profissional do 

formando, um processo de ensino-

aprendizagem. 

Estágio como espaço de formação e reflexão 

sobre a prática pedagógica, é profissionalizante, 

prepara os alunos para o exercício profissional 

(GT LICENCIATURAS, 1999).  

Estágio Curricular Supervisionado como 

campo de conhecimento da prática profissional. 

Estágio campo de conhecimento da realidade 

profissional (GT LICENCIATURAS, 1999). 

Estágio Curricular Supervisionado como 

capacitação em serviço, um tempo de 

aprendizagem supervisionado. 

Estágio como espaço de formação contínua para 

os professores tanto da escola de formação, 

quanto para os das escolas dos sistemas de ensino 

(GT LICENCIATURAS, 1999). 

Estágio Curricular Supervisionado a partir do 

início da segunda metade do curso; duração de 

400 horas; uma forma de dedicação 

concentrada. 

Estágio ocorrerá desde o início do curso; 

Garantia da autonomia das IES na distribuição 

das 800 horas de prática e estágio curricular 

supervisionado (ANFOPE, 2002). 

Estágio Curricular Supervisionado X 

Universidade: projeto de estágio planejado e 

avaliado pela escola de formação e as escolas 

campos de estágio.  

Estágio Curricular Supervisionado X 

Universidade: realização de projetos conjuntos 

entre as escolas de formação e as escolas dos 

sistemas, entre seus professores, alunos e 

coordenadores (GT LICENCIATURAS, 1999). 

Vinculação orgânica entre a universidade, escola 

básica e espaços educativos favorecendo o 

desenvolvimento de uma política de estágio 

curricular como um espaço formativo, de debate 

e intervenção pedagógica contínua na realidade 

(FORGRAD, 2002). 

Fontes: Parecer CNE/CP 28/2001 e documentos das entidades acadêmicas de educadores. 

Leia-se: demanda satisfeita – quadro com fundo colorido. 
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Como se pode ver no que acabamos de expor, na ótica da teoria do discurso as 

demandas das entidades acadêmicas de educadores em relação ao estágio supervisionado e à 

prática como componentes curriculares foram satisfeitas, afirmando-se nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação Plena - Resolução CNE/CP nº 1/2002 - e nos 

pareceres que a acompanham.  

Na lógica da equivalência e/ou diferença, porque satisfeitas, essas demandas não 

entraram em uma relação equivalencial com outras demandas (LACLAU, 2011a). Neste 

sentido, importa destacar que elas não estão isoladas: “Uma demanda que se satisfaz não 

permanece isolada; se inscreve numa totalidade institucional/diferencial” (LACLAU, 2011a, 

p. 103). No caso das demandas de estágio curricular supervisionado, podemos concluir que 

houve afirmação da particularidade – um particularismo das demandas “cujos únicos laços 

com outras particularidades são de natureza diferencial” (LACLAU, 2011a, p. 103).  

Retomando o pensamento de Laclau (2011a) temos, portanto, duas formas de 

construção do social “a primeira maneira de construção do social temos denominado lógica 

da diferença, e a segunda, lógica da equivalência” (LACLAU, 2011a, p. 103-104). Na 

primeira, lógica da diferença, temos a afirmação da particularidade; na segunda, lógica da 

equivalência, temos a construção da fronteira antagônica, como analisamos no início deste 

capítulo. Para concluir esta seção, convém reafirmar que a equivalência e a diferença não se 

excluem, mas se refletem mutuamente. Vejamos o pensamento de Laclau:  

 

Não há totalização sem exclusão, e tal exclusão pressupõe a divisão de toda 

identidade entre sua natureza diferencial, que a vincula/separa das outras 

identidades, e seu vínculo equivalencial com todas as outras no que diz 

respeito ao elemento excluído. A totalização parcial que o vínculo 

hegemônico consegue criar não elimina a divisão, ao contrário, deve operar a 

partir de possibilidades estruturais que se derivam dela. Desta maneira, a 

diferença e a equivalência devem refletir-se entre si (LACLAU, 2011a, p. 

104, grifo nosso). 
 

A partir do que acabamos de expor, reiteramos que os sentidos do estágio 

supervisionado são afirmados nos documentos curriculares através da articulação estabelecida 

entre as demandas curriculares, num processo marcado por rupturas teóricas e antagonismos 

em busca da fixação discursiva do currículo no processo de elaboração das atuais diretrizes 

curriculares para a formação de professores.  

Conforme analisamos, foi possível identificar o antagonismo aos discursos que 

enfatizam a prática nas diretrizes curriculares, mediado pelo conflito em torno do 

conhecimento e da organização do currículo dos cursos de formação de professores, fazendo 
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reforçar a argumentação de que sem antagonismo, não há possibilidade de que o sentido seja 

produzido (LOPES; MATHEUS, 2014).  

Desse processo discursivo, foi possível apreender que os sentidos do estágio, tais 

como aqueles que fazem acontecer a relação entre teoria e prática, ensino e pesquisa, 

universidade e escola nas DCN 1/2001 estão vinculados ao debate em torno do conhecimento 

no campo do currículo/modelo de formação que abriga tanto a vertente do professor-reflexivo 

quanto à do professor-pesquisador, sendo possível identificar os atores educacionais e 

acadêmicos que disputam a hegemonização de seus sentidos nesse debate, conforme 

antecipamos no capítulo anterior. 

Na próxima seção, damos continuidade à análise dos documentos curriculares tratando 

de analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura, junto às demandas das entidades acadêmicas de educadores. 

 

6.4  DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO 

EM PEDAGOGIA (DCNP 1/2006): ENFRENTAMENTOS, ARTICULAÇÕES E 

DEMANDAS QUE SE AFIRMAM NO CONTEXTO DIFERENCIAL 

 

Tal como procedemos na análise das DCN nº 1/2002, apoiadas na lógica da 

equivalência e/ou diferença (LACLAU, 2011a), assim procedemos nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de Pedagogia e nos respectivos Pareceres CNE/CP 3/2006; CNE/CP 

5/2005. Ou seja, tratamos de identificar as demandas satisfeitas e/ou frustradas, tomando 

como referência as principais teses das entidades acadêmicas de educadores/Anfope. Para 

tanto, a nossa análise focalizou temas que geraram rupturas e enfrentamentos entre o 

MEC/CNE e as entidades acadêmicas de educadores no processo de discussão e elaboração 

das diretrizes de Pedagogia.  

Dentre estes temas destacam-se: a base do curso de Pedagogia é a docência; princípios 

da base comum nacional; o curso de Pedagogia como bacharelado e licenciatura; dimensões 

da formação; a carga horária do curso de Pedagogia; o estágio supervisionado (concepções, 

procedimentos e carga horária); a extinção das habilitações/formação para as funções de 

magistério em nível de pós-graduação (supervisão, orientação e administração). A fim de 

facilitar a visualização destas demandas e verificar os processos hegemônicos, elaboramos o 

quadro-síntese 07 a seguir: 
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Quadro-síntese 07 - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia (DCNP 1/2006) e demandas das entidades 

Resolução 1/2006 Demandas das entidades 

Art. 2º § 1º Compreende-se a docência como 

ação educativa e processo pedagógico 

metódico e intencional, construído em 

relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as 

quais influenciam conceitos, princípios e 

objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na 

articulação entre conhecimentos científicos e 

culturais, valores éticos e estéticos inerentes a 

processos de aprendizagem, de socialização e 

de construção do conhecimento, no âmbito do 

diálogo entre diferentes visões de mundo (p. 

1). 

Tese 1) A base do curso de Pedagogia é a 

docência:  

O eixo da sua formação é o trabalho pedagógico, 

escolar e não escolar, que tem na docência, 

compreendida como ato educativo intencional, o 

seu fundamento. É a ação docente o fulcro do 

processo formativo dos profissionais da educação, 

ponto de inflexão das demais ciências que dão o 

suporte conceitual e metodológico para a 

investigação e a intervenção nos múltiplos 

processos de formação humana. A base dessa 

formação, portanto, é a docência [...] considerada 

em seu sentido amplo, enquanto trabalho e 

processo pedagógico construído no conjunto das 

relações sociais e produtivas, e, em sentindo 

estrito, como expressão multideterminada de 

procedimentos didático-pedagógicos intencionais, 

passíveis de uma abordagem transdisciplinar. 

Assume-se, assim, a docência no interior de um 

projeto formativo e não numa visão reducionista 

de um conjunto de métodos e técnicas neutros 

descolado de uma dada realidade histórica. Uma 

docência que contribui para a instituição de 

sujeitos (POSICIONAMENTO CONJUNTO DAS 

ENTIDADES, 2001, grifo do autor). 

“As diferentes ênfases do trabalho pedagógico 

(educação infantil, fundamental e médio, jovens e 

adultos, trabalhadores, e assim por diante), assim 

como as tarefas de organização e gestão dos 

espaços escolares e não escolares, de formulação 

de políticas públicas, de planejamento, etc., 

constroem-se sobre uma base comum de 

formação, que lhes confere sentido e 

organicidade: a ação docente. É a partir dela, de 

sua natureza e de suas funções que se materializa 

o trabalho pedagógico, com suas múltiplas 

facetas, espaços e atores. Ao compreendê-lo como 

práxis educativa, unidade teórico-prática e 

unitária, porquanto não suporta parcelarizações, 

rejeita-se qualquer processo de formação que 

tome como referência “competências” definidas a 

partir da prévia divisão dos espaços e tarefas dos 

processos educativos. Ao contrário, esta forma de 

conceber, que toma a ação docente como 

fundamento do trabalho pedagógico, determina 

que os processos de formação dos profissionais da 

educação tenham organicidade a partir de uma 

base comum – os processos educativos em sua 

dimensão de totalidade sobre a qual dar-se-ão os 

recortes específicos, em termos de 

aprofundamento”(FORUMDIR, 1998; 
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POSICIONAMENTO CONJUNTO DAS 

ENTIDADES, 2001). 

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia 

destina-se à formação de professores para 

exercer funções de magistério na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade Normal, de Educação Profissional 

na área de serviços e apoio escolar e em 

outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos. 

Parágrafo único. As atividades docentes 

também compreendem participação na 

organização e gestão de sistemas e instituições 

de ensino, englobando: 

I - planejamento, execução, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da Educação; 

II - planejamento, execução, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de projetos e 

experiências educativas não-escolares; 

III - produção e difusão do conhecimento 

científico-tecnológico do campo educacional, 

em contextos escolares e não-escolares (p. 2). 

- Tese 2) O curso de Pedagogia porque forma o 

profissional de educação para atuar no ensino, na 

organização e gestão de sistemas, unidades e 

projetos educacionais e na produção e difusão do 

conhecimento, em diversas áreas da educação, é, 

ao mesmo tempo, uma Licenciatura e um 

Bacharelado (POSICIONAMENTO CONJUNTO 

DAS ENTIDADES, 2001). 

- “Perfil do pedagogo: profissional habilitado a 

atuar no ensino, na organização e gestão de 

sistemas, unidades e projetos educacionais e na 

produção e difusão do conhecimento, em diversas 

áreas da educação, tendo a docência como base 

obrigatória de sua formação e identidade 

profissional”; 

- “Áreas de atuação: docência na educação 

infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental 

e nas disciplinas da formação pedagógica do nível 

médio. O pedagogo poderá atuar ainda: 

organização de sistemas, unidades, projetos e 

experiências educacionais escolares e não 

escolares; produção e difusão do conhecimento 

científico e tecnológico do campo educacional; 

áreas emergentes do campo educacional” 

(PROPOSTA DE DIRETRIZES DE 

PEDAGOGIA, COMISSÃO DE 

ESPECIALISTAS DE ENSINO DE 

PEDAGOGIA, 1999, p. 1).  

- “O curso de Pedagogia é um curso de graduação 

plena, superando em sua estrutura a separação 

entre bacharelado e licenciatura” (ANFOPE, 2000, 

p. 28). 

Art. 6º A estrutura do curso de Pedagogia, 

respeitadas a diversidade nacional e a 

autonomia pedagógica das instituições, 

constituir-se-á de: 

I - um núcleo de estudos básicos que, sem 

perder de vista a diversidade e a 

multiculturalidade da sociedade brasileira, por 

meio do estudo acurado da literatura 

pertinente e de realidades educacionais, assim 

como por meio de reflexão e ações críticas, 

articulará: 

a) aplicação de princípios, concepções e 

critérios oriundos de diferentes áreas do 

conhecimento, com pertinência ao campo da 

Pedagogia, que contribuam para o 

desenvolvimento das pessoas, das 

organizações e da sociedade; 

b) aplicação de princípios da gestão 

democrática em espaços escolares e não-

escolares; 

c) observação, análise, planejamento, 

A estrutura do curso de Pedagogia, respeitada a 

necessária diversidade no âmbito nacional, deverá 

abranger (i) núcleo de conteúdos básicos, 

articuladores da relação teoria e prática, 

considerados obrigatórios pelas IES; (ii) tópicos 

de estudo de aprofundamento e/ou diversificação 

da formação; (iii) estudos independentes. 

(i) O núcleo de conteúdos básicos refere-se: Ao 

contexto histórico e sócio-cultural, 

compreendendo os fundamentos filosóficos, 

históricos, políticos, econômicos, sociológicos, 

psicológicos e antropológicos necessários para a 

reflexão crítica nos diversos setores da educação 

na sociedade contemporânea.  

• ao contexto da educação básica, compreendendo:  

1. o estudo dos conteúdos específicos resultante da 

opção da Instituição no que concerne à docência;  

2. os conhecimentos didáticos, as teorias 

pedagógicas em articulação com as metodologias; 

tecnologias de informação e comunicação e suas 

linguagens específicas aplicadas ao ensino.  
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implementação e avaliação de processos 

educativos e de experiências educacionais, em 

ambientes escolares e não-escolares; 

d) utilização de conhecimento 

multidimensional sobre o ser humano, em 

situações de aprendizagem; 

e) aplicação, em práticas educativas, de 

conhecimentos de processos de 

desenvolvimento de crianças, adolescentes, 

jovens e adultos, nas dimensões física, 

cognitiva, afetiva, estética, cultural, lúdica, 

artística, ética e biossocial; 

f) realização de diagnóstico sobre 

necessidades e aspirações dos diferentes 

segmentos da sociedade, relativamente à 

educação, sendo capaz de identificar 

diferentes forças e interesses, de captar 

contradições e de considerá-lo nos planos 

pedagógico e de ensino-aprendizagem, no 

planejamento e na realização de atividades 

educativas; 

g) planejamento, execução e avaliação de 

experiências que considerem o contexto 

histórico e sociocultural do sistema 

educacional brasileiro, particularmente, no 

que diz respeito à Educação Infantil, aos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e à formação 

de professores e de profissionais na área de 

serviço e apoio escolar; 

h) estudo da Didática, de teorias e 

metodologias pedagógicas, de processos de 

organização do trabalho docente; 

i) decodificação e utilização de códigos de 

diferentes linguagens utilizadas por crianças, 

além do trabalho didático com conteúdos, 

pertinentes aos primeiros anos de 

escolarização, relativos à Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História e Geografia, 

Artes, Educação Física; 

j) estudo das relações entre educação e 

trabalho, diversidade cultural, cidadania, 

sustentabilidade, entre outras problemáticas 

centrais da sociedade contemporânea; 

k) atenção às questões atinentes à ética, à 

estética e à ludicidade, no contexto do 

exercício profissional, em âmbitos escolares e 

não-escolares, articulando o saber acadêmico, 

a pesquisa, a extensão e a prática educativa; 

l) estudo, aplicação e avaliação dos textos 

legais relativos à organização da educação 

nacional (p. 3); 

II - um núcleo de aprofundamento e 

diversificação de estudos voltados às áreas 

de atuação profissional priorizadas pelo 

projeto pedagógico das instituições e que, 

3. o estudo dos processos de organização do 

trabalho pedagógico, gestão em espaços escolares 

e não escolares;  

4. o estudo das relações entre educação e trabalho, 

entre outras, demandadas pela sociedade.  

5. questões atinentes à ética e a estética no mundo 

de hoje, historicamente referenciadas  

• ao contexto do exercício profissional em âmbitos 

escolares e não-escolares, articulando saber 

acadêmico, pesquisa e prática educativa 

(POSICIONAMENTO CONJUNTO DAS 

ENTIDADES, 2001; PROPOSTA DE 

DIRETRIZES DE PEDAGOGIA, COMISSÃO 

DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE 

PEDAGOGIA, 1999).  

(ii) Tópicos de estudo de aprofundamento e/ou 

diversificação da formação:  
A diversificação na formação do pedagogo é 

desejável para atender às diferentes demandas 

sociais e para articular a formação aos aspectos 

inovadores que se apresentam no mundo 

contemporâneo.  

Essa diversificação pode ocorrer através do 

aprofundamento de conteúdos da formação básica 

e pelo oferecimento de conteúdos voltados às 

áreas de atuação profissional priorizadas pelo 

projeto pedagógico da IES (POSICIONAMENTO 

CONJUNTO DAS ENTIDADES, 2001; 

PROPOSTA DE DIRETRIZES DE 

PEDAGOGIA, COMISSÃO DE 

ESPECIALISTAS DE ENSINO DE 

PEDAGOGIA, 1999).  

(iii) Estudos Independentes  
As IES deverão criar mecanismos de 

aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo 

estudante, através de estudos e práticas 

independentes, desde que atendido o prazo 

mínimo, estabelecido pela instituição, para a 

conclusão do curso.  

Podem ser reconhecidos:  

Monitorias e estágios; Programas de iniciação 

científica; Estudos complementares; Cursos 

realizados em áreas afins; Integração com cursos 

sequenciais correlatos à área. Participação em 

eventos científicos no campo da educação. Outros 

discriminados pelas IES (POSICIONAMENTO 

CONJUNTO DAS ENTIDADES, 2001; 

PROPOSTA DE DIRETRIZES DE 

PEDAGOGIA, COMISSÃO DE 

ESPECIALISTAS DE ENSINO DE 

PEDAGOGIA, 1999).  
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atendendo a diferentes demandas sociais, 

oportunizará, entre outras possibilidades: 

a) investigações sobre processos educativos e 

gestoriais, em diferentes situações 

institucionais: escolares, comunitárias, 

assistenciais, empresariais e outras; 

b) avaliação, criação e uso de textos, materiais 

didáticos, procedimentos e processos de 

aprendizagem que contemplem a diversidade 

social e cultural da sociedade brasileira; 

c) estudo, análise e avaliação de teorias da 

educação, a fim de elaborar propostas 

educacionais consistentes e inovadoras; 

III - um núcleo de estudos integradores que 

proporcionará enriquecimento curricular e 

compreende participação em: 

a) seminários e estudos curriculares, em 

projetos de iniciação científica, monitoria e 

extensão, diretamente orientados pelo corpo 

docente da instituição de educação superior; 

b) atividades práticas, de modo a propiciar 

vivências, nas mais diferentes áreas do campo 

educacional, assegurando aprofundamentos e 

diversificação de estudos, experiências e 

utilização de recursos pedagógicos; 

c) atividades de comunicação e expressão 

cultural (p. 4). 

Art. 7º O curso de Licenciatura em Pedagogia 

terá a carga horária mínima de 3.200 horas de 

efetivo trabalho acadêmico, assim 

distribuídas: 

 I - 2.800 horas dedicadas às atividades 

formativas [...]; 

II - 300 horas dedicadas ao Estágio 

Supervisionado prioritariamente em Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, contemplando também outras 

áreas específicas, se for o caso, conforme o 

projeto pedagógico da instituição; 

III - 100 horas de atividades teórico-práticas 

de aprofundamento em áreas específicas de 

interesse dos alunos, por meio, da iniciação 

científica, da extensão e da monitoria (p.4). 

A carga horária deve assegurar a realização das 

atividades acima especificadas. Considerando-se 

que é necessário cumprir 200 dias letivos anuais, 

com 4 horas de atividades diárias, em média, com 

a duração desejável de 4 anos, obtém-se um total 

de 3.200 horas. (PROPOSTA DE DIRETRIZES 

DE PEDAGOGIA, COMISSÃO DE 

ESPECIALISTAS DE ENSINO DE 

PEDAGOGIA, 1999). 

Art. 8º Nos termos do projeto pedagógico da 

instituição, a integralização de estudos 

será efetivada por meio de: 

IV - estágio curricular a ser realizado ao longo 

do curso, de modo a assegurar aos graduandos 

experiência de exercício profissional, em 

ambientes escolares e não-escolares que 

ampliem e fortaleçam atitudes éticas, 

conhecimentos e competências: 

a) na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, prioritariamente; 

b) nas disciplinas pedagógicas dos cursos de 

“O estágio ocorrerá desde o início do curso 

possibilitando que a relação entre os saberes 

teóricos e os saberes das práticas se efetive 

durante todo o percurso da formação, garantindo, 

inclusive, que os alunos aprimorem sua escolha de 

ser professores a partir do contato com as 

realidades de sua profissão” (DOCUMENTO 

NORTEADOR PARA ELABORAÇÃO DAS 

DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS 

CURSOS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES/GT LICENCIATURAS, 1999 ); 

“[...] faz-se necessárioo contato permanente dos 
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Ensino Médio, na modalidade Normal; 

c) na Educação Profissional na área de 

serviços e de apoio escolar; 

d) na Educação de Jovens e Adultos; 

e) na participação em atividades da gestão de 

processos educativos, no planejamento, 

implementação, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de atividades e 

projetos educativos; 

f) em reuniões de formação pedagógica (p. 5). 

estudantes com a escola e o campo de trabalho 

desde o início do curso, intensificando os vínculos 

entre a instituição formadora e os sistemas de 

ensino de modo a garantir uma formação que saiba 

responder aos desafios e contradições da realidade 

educacional” (ANFOPE, 2002, p. 20). 

“A prática e o estágio supervisionado não devem 

ficar reservados aos últimos períodos da 

graduação, bem como não podem ficar sob a 

responsabilidade exclusiva, seja dos institutos ou 

unidades de ensino das áreas específicas, seja das 

faculdades/centros de educação. Devem constituir 

projetos inter/transdisciplinares, rompendo a 

barreira entre estas instâncias” (FORGRAD, 

2002). 

Art. 10. As habilitações em cursos de 

Pedagogia atualmente existentes entrarão em 

regime de extinção, a partir do período letivo 

seguinte à publicação desta Resolução (p. 5). 

“Somos todos professores, a base da formação é a 

docência” (ANFOPE, 1998, p. 33); 

“[...] o curso de Pedagogia deverá ter na espinha 

dorsal a formação do magistério para a educação 

infantil e para as séries iniciais do ensino 

fundamental, em suas modalidades: regular, de 

jovens e  adultos, e de atendimento aos portadores 

de necessidades especiais” (ANFOPE, 2000, p. 

27). 

Art. 14. A Licenciatura em Pedagogia, nos 

termos dos Pareceres CNE/CP nº 5/2005 

e3/2006 e desta Resolução, assegura a 

formação de profissionais da educação 

prevista no art.64, em conformidade com o 

inciso VIII do art. 3º da Lei nº 9.394/96
54

, § 1º 

Esta formação profissional também poderá ser 

realizada em cursos de pós-graduação, 

especialmente estruturados para este fim e 

abertos a todos os licenciados (p. 6). 

“Já em 92, ao apontar para a criação de programas 

de formação de professores no interior das 

Faculdades/Centros de Educação, a ANFOPE 

indicava um programa de formação para 

supervisão e orientação educacional, aberto a 

todos os licenciandos ainda em nível de graduação 

e a antiga habilitação "administração educacional" 

em nível de pós-graduação - especialização e 

mestrado -, também aberta a todos os licenciados, 

destacando, no entanto, a necessária base comum 

nacional para todos os cursos de licenciaturas. 

(ANFOPE, 1992, apud ANFOPE, 2006, p. 37). 

“As faculdades /Centros/Institutos/Departamentos 

nas IES como responsáveis pela construção do 

projeto pedagógico próprio de todos os cursos e 

programas de formação dos profissionais da 

educação (ANFOPE, 2000, p. 35);  

“A Resolução, em sua formulação atende, 

portanto a estas preocupações do movimento” 

(ANFOPE, 2006, p. 37). 

Leia-se: demanda satisfeita – quadro com fundo colorido. 

Fonte: Kátia Costa Lima Corrêa de Araújo (2015). 

 

 

                                                 
54

 O Art. 64 LDB/96: “A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, 

supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia 

ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum 

nacional”. 



192 

Como se pode visualizar no quadro acima, grande parte das demandas das entidades 

acadêmicas de educadores para o curso de Pedagogia foram satisfeitas/incorporadas à 

Resolução CNE/CP nº 1/2006 que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia. Na perspectiva da teoria do discurso (LACLAU; MOUFFE, 1987), 

pode-se dizer que esse quadro resulta de um longo processo de enfrentamentos com o MEC e 

o CNE, marcado por processos de articulações políticas e disputas discursivas em termos de 

princípios, concepções e formas de organização do curso de Pedagogia, tal como analisamos 

no capítulo anterior.  

Nesse cenário de disputas e enfrentamentos, a Anfope reconhece que “na formação 

inicial, cabe destacar a aprovação das Diretrizes de Pedagogia após um período de 7 anos de 

enfrentamento com o MEC e CNE” (ANFOPE, 2006, p. 15). Com efeito, nos últimos anos a 

Anfope se mobilizou, 

 

desempenhou papel decisivo no processo de discussão das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Pedagogia, recém aprovadas em 

dezembro de 2005, indicando modificações às inúmeras versões elaboradas 

pelo CNE, buscando articulá-las aos projetos desenvolvidos nas diferentes 

IES e às Diretrizes Curriculares para os cursos de Formação Inicial de 

Professores para a Educação Básica. Juntamente com ANPEd, CEDES e 

FORUMDIR, organizou o VII Seminário Nacional, em Brasília, quando foi 

elaborado documento conjunto entregue ao CNE, firmando as posições 

consensuadas do movimento em relação às diretrizes (ANFOPE, 2006, p. 4). 

 

 

Conforme analisamos no capítulo anterior, foram muitos os enfrentamentos entre o 

MEC/CNE e as entidades no tocante a concepções de formação de professores, como por 

exemplo, sobre o tema “curso de Pedagogia x curso Normal Superior”. Desta maneira, 

convém recuperar um desses momentos de enfrentamento, quando o CNE em 2005 institui o 

Projeto de Resolução de Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia. Este 

documento, também conhecido como Minuta de Resolução, provocou fortes reações por parte 

das entidades:  

 

Ao desconsiderar, na sua formulação de minuta, as Diretrizes Curriculares 

para os cursos de Pedagogia, elaboradas em 99 por solicitação do MEC em 

cumprimento à determinação do próprio CNE, bem como o documento de 

2001 e as Diretrizes das Comissões de Especialistas reafirmadas em 2002, o 

Conselho interferiu na autonomia do campo da Pedagogia e da Educação, 

autonomia já concedida às demais áreas, na elaboração de suas diretrizes, 

chamando exclusivamente para si a tarefa de regular e regulamentar curso 

tão complexo como o curso de Pedagogia e definir os rumos da política de 

formação acadêmica da área (FREITAS, 2005, p. 4). 
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Em um dos seus artigos mais polêmicos, o Projeto de Resolução do CNE definia o 

curso de Pedagogia como licenciatura, com duas habilitações distintas, conforme está descrito 

no seu Art. 2º: 

O Curso de Pedagogia destina-se precipuamente à formação de docentes 

para a educação básica, habilitando para: 

a- Licenciatura em Pedagogia – Magistério da Educação Infantil; 

b- Licenciatura em Pedagogia – Magistério dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 

Neste sentido, o conteúdo da Minuta de Resolução além de consolidar as 

normatizações existentes “[...] aprofunda a fragmentação no âmbito dos cursos de Pedagogia, 

ao indicar a existência de licenciaturas em Pedagogia (sic) à semelhança do Curso Normal 

Superior e criar a figura do bacharelado para a formação dos especialistas em atendimento ao 

Art. 64 da LDB” (FREITAS, 2005, p. 4). 

Com efeito, foram inúmeras as críticas à Minuta de Resolução por parte da 

comunidade educacional. Divulgada no site do CNE em março de 2005, esta foi submetida a 

uma Consulta Pública eletrônica e virtual da sociedade civil. As entidades se posicionaram 

criticamente e solicitaram revisão da LDB, adiamento da discussão, além de indicarem 

mudanças em pontos específicos da minuta (FREITAS, 2005). Como se vê, os termos dessa 

Minuta de Resolução exigiram um posicionamento conjunto por parte das entidades o que 

gerou o “Documento das Entidades (ANFOPE, ANPED, CEDES) sobre o Anteprojeto de 

Resolução do CNE sobre o Curso de Pedagogia” 
55

.  

Conforme relato do Parecer CNE/CP nº 5/2005, em resposta a essa consulta, de março 

a outubro de 2005, chegaram ao CNE críticas, sugestões, encaminhamentos, assim como 

expressões nos debates para os quais foram convidados conselheiros membros da Comissão 

com a finalidade de definir Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. 

Neste sentido, as DCNP 1/2006 levaram em consideração propostas formalizadas nos últimos 

25 anos sobre a formação e atuação de professores, em especial na Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental (BRASIL, 2005). 

Esse processo de mobilização nacional em torno da elaboração das diretrizes 

curriculares nacionais para o curso de Pedagogia fez com que uma comissão do CNE 

elaborasse, finalmente, parecer sobre as diretrizes. O Parecer CNE/CP nº 5/2005 foi aprovado 

em reunião do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação em 13 de dezembro de 

                                                 
55

 Dada a importância deste posicionamento, a Revista Educação & Sociedade, v. 26, n. 90, Jan./Abr. 2005, 

publica no espaço editorial o “Documento das Entidades (ANFOPE, ANPED, CEDES) sobre o Anteprojeto de 

Resolução do CNE sobre o Curso de Pedagogia”. 
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2005, na qual estiveram presentes representantes das entidades educacionais, entre elas 

ANFOPE, CEDES, FORUMDIR (SHEIBE, 2007). Assim sendo, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia resultam, pois, 

 

do determinado na legislação em vigor, assim como de um longo processo 

de consultas e de discussões, em que experiências e propostas inovadoras 

foram tencionadas, avaliações institucionais e de resultados acadêmicos da 

formação inicial e continuada de professores foram confrontados com 

práticas docentes, possibilidades e carências verificadas nas instituições 

escolares (BRASIL, 2005, p. 2). 

 

Como se pode ver, é constante a mobilização da Anfope em busca da fixação de suas 

demandas curriculares no processo de discussão/definição das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Pedagogia. Para a associação, essa “é uma luta constante, 

contínua, que não tem prazo para terminar” (ANFOPE, 2006, p. 5), mesmo com a aprovação 

da Resolução. Assim, a Associação se posiciona quanto à aprovação das DCNP:  

 

A análise que possamos fazer das Diretrizes, neste momento, revela a 

dinâmica de um processo que não se esgota com a aprovação da Resolução, 

pelo contrário, dá início a uma etapa mais elevada e de maiores desafios para 

o movimento, no sentido de buscar consolidar os princípios da base comum 

nacional nos cursos de formação, fundados na concepção da autonomia das 

instituições para construírem seus projetos pedagógicos, sintonizados com as 

demandas sociais pela melhoria da educação básica e da escola pública 

(ANFOPE, 2006, p. 29). 

 

Nas seções a seguir, tratamos de analisar as demandas das entidades que são 

incorporadas no documento das diretrizes curriculares para o curso de Pedagogia. 

 

6.4.1 Demandas que se afirmam como identidades diferenciais 

 

6.4.1.1 Tese 1 - A base do curso de Pedagogia é a docência 

 

Na perspectiva da lógica da equivalência e/ou diferença (LACLAU, 2011), em relação 

às demandas que se afirmaram como identidades diferenciais nas diretrizes curriculares 

nacionais para o curso de Pedagogia, conforme descrito no quadro-síntese 07, destaca-se a 

polêmica tese 1, ou seja, a base do curso de Pedagogia é a docência. Sobre esta concepção, a 

Anfope analisa: 
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Esta concepção foi incorporada no documento das diretrizes curriculares 

para o curso de Pedagogia, construídas em amplo processo de discussão, 

que estabelecem que a docência é a base da formação do pedagogo, 

respondendo ao desenvolvimento dos estudos teóricos e das práticas das 

instituições de ensino superior e escolares nos últimos 10 anos, no 

entendimento de que não é possível (ANFOPE, 2006, p. 30, grifo do autor). 

 

Nas palavras da Anfope, “a Resolução aceita esta tese polêmica em seu artigo 2º, § 1º” 

(ANOFPE, 2006, p. 30). Deste modo,  

 

superou-se, portanto, o entendimento da docência enquanto habilitação, 

entendendo-a como fundante, base da formação do especialista, na 

compreensão do trabalho pedagógico escolar como totalidade que pode e 

deve ser apreendida no processo de formação, independente das 

determinações existentes no exercício profissional (ANFOPE, 2006, p. 30, 

grifo do autor). 

 

De fato, a concepção de docência ampliada, tal como formulada pelas entidades 

acadêmicas de educadores, é uma particularidade que se afirma no Parecer CNE/CP nº 

5/2005. Vejamos no fragmento abaixo: 

As Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia aplicam-se à formação 

inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio de modalidade Normal 

e em cursos de Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar, 

bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. A formação oferecida abrangerá, integradamente à docência, 

a participação da gestão e avaliação de sistemas e instituições de ensino em 

geral, a elaboração, a execução, o acompanhamento de programas e as 

atividades educativa (BRASIL, 2005, p. 6, grifo nosso). 

 

Deste modo, a formação do licenciado em Pedagogia tem a docência como base:  

 

Entende-se que a formação do licenciado em Pedagogia fundamenta-se no 

trabalho pedagógico realizado em espaços escolares e não-escolares, que tem 

a docência como base. Nesta perspectiva, a docência é compreendida como 

ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, construído em 

relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, 

princípios e objetivos da Pedagogia (BRASIL, 2005, p. 7). 

 

Nesse processo discursivo, cabe ressaltar o papel desempenhado pela Anfope e das 

demais entidades acadêmicas no sentido de sua mobilização, a fim de aglutinar forças com 

vistas à afirmação desta tese. Dessa maneira, o Parecer CNE/CP nº 5/2002 reforça a ampla 

mobilização dos educadores em defesa da afirmação da base da formação e da identidade do 

curso de Pedagogia: 
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O movimento de educadores, em busca de um estatuto epistemológico para a 

Pedagogia, contou com adeptos de abordagens até contraditórias. Disso 

resultou uma ampla concepção acerca do curso de Pedagogia incluída a de 

que a docência, nas séries iniciais do Ensino de 1º Grau e também na Pré-

Escola, passasse a ser a área de atuação do egresso do curso de Pedagogia, 

por excelência. Desde 1985, é bastante expressivo o número de instituições 

em todo o país que oferecem essas habilitações na graduação (BRASIL, 

2005, p. 4). 

 

A articulação da Anfope em busca da afirmação da docência como base da formação e 

do estatuto epistemológico para a Pedagogia demonstra o complexo processo discursivo dos 

textos políticos curriculares aqui analisados, na medida em que podemos vê-los como um 

conjunto articulado, mas heterogêneo, de discursos, com diversos atores educacionais, 

múltiplas propostas, concepções conflitantes e distintas formas e princípios de organização 

curricular. Nesse sentido, podemos comparar o processo de discussão das diretrizes 

curriculares de Pedagogia com sistemas de regras de produção de sentidos sempre 

contingentes e precárias (LACLAU; MOUFFE, 1987). 

Como as regras de produção de sentidos são sempre contingentes e precárias, podemos 

argumentar que a disputa discursiva não tem prazo para terminar, na medida em que a 

Resolução CNE/CP nº 1/2006 reacende o conflito em torno da natureza do conhecimento 

pedagógico e do curso de Pedagogia, tal como explicitamos as posições conflitantes em 

relação à tese da docência no capítulo anterior. Quanto a isso, vejamos a posição de Libâneo 

(2006) no extrato a seguir:  

 

a Resolução do CNE que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de graduação em pedagogia reacende o debate em torno da natureza 

do conhecimento pedagógico, do curso de pedagogia, dos cursos de 

licenciatura para a formação de professores e do exercício profissional de 

professores e especialistas em educação (LIBÂNEO, 2006, p. 843). 

 

As críticas são direcionadas à conceituação da docência que, segundo Libâneo (2006), 

reduz a Pedagogia à docência: 

 

A Resolução trata, portanto, da regulamentação do curso de pedagogia 

exclusivamente para formar professores para a docência naqueles níveis do 

sistema de ensino. No parágrafo 1º do artigo 2º, conceitua docência nos 

seguintes termos: “Compreende-se docência como ação educativa e processo 

pedagógico metódico e intencional, construído [sic] em relações sociais, 

étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos e objetivos da 

pedagogia [...]. Está explícito no caput desse artigo a redução da pedagogia à 

docência, mesmo considerando-se a dubiedade presente no parágrafo 

mencionado e no parágrafo 2º, em que se determina que “o curso de 

pedagogia [...] propiciará o planejamento, execução e avaliação de 

atividades educativas” (LIBÂNEO, 2006, p. 844, grifo nosso). 
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Na medida em que a disputa é em torno da natureza do curso de Pedagogia, é criticada 

a concepção de docência ampliada vinculada à participação na organização e gestão 

associadas a atividades de planejamento, coordenação, avaliação, produção e difusão do 

conhecimento. Vejamos no fragmento a seguir: 

 

Já no artigo 4º, parágrafo único, estabelece- se que as atividades docentes, 

além obviamente das funções de magistério fixadas no caput do artigo, 

compreendem, também, a “participação na organização e gestão de sistemas 

e instituições de ensino” relacionadas com atividades de planejamento, 

coordenação, avaliação, produção e difusão do conhecimento educacional, 

“em contextos escolares e não-escolares”. Note-se que nesse artigo, assim 

como em outros (3º e 5º), é utilizada a expressão “participação na...”. Não 

está claro se cabe ao curso apenas propiciar competências para o professor 

participar da organização e da gestão ou prepará-lo para assumir funções na 

gestão e organização da escola. O parágrafo 2º do artigo 2º, embora com 

redação confusa, dá a entender que o curso prepara para planejamento, 

execução e avaliação de atividades educativas. Seja como for, o que se diz 

nesse parágrafo é que o planejador da educação, o especialista em avaliação, 

o animador cultural, o pesquisador, o editor de livros, entre tantos outros, ao 

exercerem suas atividades estariam exercendo a docência (LIBÂNEO, 2006, 

p. 844).  

 

Como discutimos no capítulo anterior, há duas posições conflitantes em relação à 

natureza do curso de Pedagogia: 1) a concepção de Pedagogia como ciência da educação que 

integra a licenciatura e o bacharelado, formando o professor e o pedagogo unitário em um 

mesmo percurso, numa concepção de estrutura única de curso, orientada por uma base comum 

nacional que permeia todo o currículo (posição da Anfope); 2) a Pedagogia centrada na 

ciência da educação, como espaço de formação do pedagogo/cientista educacional, enquanto 

bacharelado (posição de José Carlos Libâneo e Selma Garrido Pimenta, entre outros).  

Como se vê, as disputas conceituais não cessam e continuam no debate acadêmico 

educacional pós-Diretrizes de Pedagogia. Nesse sentido, 

 

um documento sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação em Pedagogia deveria regulamentar a formação de pedagogos-

especialistas por meio de estudos teóricos da pedagogia, para investigação 

científica e para o exercício profissional no sistema de ensino, nas escolas e 

em outras instituições educacionais, incluindo as não-escolares (LIBÂNEO, 

2006, p. 871). 

 

 

E ainda, como a tese da „docência‟ está vinculada à disputa pelos „locais de formação 

dos professores‟, o antagonismo com os Institutos Superiores de Educação, sobretudo o Curso 

Normal Superior, permanece. Isso porque a aprovação da Resolução CNE/CP nº 1/2006 não 

garantiu que os Institutos deixassem de congregar os cursos de formação de professores, 
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oferecendo licenciaturas em curso Normal Superior para a docência na educação infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, tal como estabelecido na Resolução CNE/CP nº 1/2002. 

Conforme explicitamos o posicionamento da Anfope (1998) no documento do IX Encontro 

Final, essas medidas representam o aligeiramento e a precarização da formação de 

professores.  

O Parecer CNE/CP nº 5/2002 apenas retoma a história do curso de Pedagogia nos anos 

1990, enfatizando que se constitui como o principal lócus da formação docente para atuar na 

Educação Básica. Vejamos no fragmento a seguir: 

 

Com uma história construída no cotidiano das instituições de ensino 

superior, não é demais enfatizar que o curso de graduação em Pedagogia, 

nos anos 1990, foi se constituindo como o principal locus da formação 

docente dos educadores para atuar na Educação Básica: na Educação Infantil 

e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A formação dos profissionais da 

educação, no curso de pedagogia, passou a constituir, reconhecidamente, um 

dos requisitos para o desenvolvimento da Educação Básica no país 

(BRASIL, 2005, p. 5). 

 

Assim sendo, a demanda da universidade como lócus privilegiado da formação dos 

profissionais da educação não é satisfeita, como se pode ver no Art. 9º da Resolução CNE/CP 

nº 1/2006: 

Os cursos a serem criados em instituições de educação superior, com ou sem 

autonomia universitária e que visem à Licenciatura para a docência na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 

Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de 

serviços de apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos, deverão ser estruturados com base nesta 

Resolução (BRASIL, 2006, p. 5). 

 

6.4.1.2  Tese 2 - O Curso de Pedagogia é ao mesmo tempo uma Licenciatura e um 

Bacharelado 

 

Em relação à tese 2, ou seja, “o curso de Pedagogia porque forma o profissional de 

educação para atuar no ensino, na organização e gestão de sistemas, unidades e projetos 

educacionais e na produção e difusão do conhecimento, em diversas áreas da educação, é, ao 

mesmo tempo, uma Licenciatura e um Bacharelado”, pode-se dizer que o embate continua, na 

medida em que a Anfope reconhece: “esta tese, indicada pelas entidades da área, não está 

explícita no texto da Resolução com esta formulação, pois se refere ao licenciado em 

Pedagogia e não ao Pedagogo, mas descreve as dimensões da formação” (ANFOPE, 2006, p. 

31, grifo do autor).  



199 

Isto porque a Resolução CNE/CP nº 1/2006 define o curso de Pedagogia como 

licenciatura destinada à formação de professores para a educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental, bem como à formação de professores para o ensino nos cursos de nível 

médio, na modalidade normal; professores para o ensino na educação profissional, área de 

serviços e apoio escolar; profissionais para as atividades de organização e gestão 

educacionais, sem abrir mão da formação de profissionais para as atividades de produção e 

difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional (SHEIBE, 2007). 

Segundo a Anfope (2006), isso permite identificar no documento das diretrizes curriculares 

nacionais de Pedagogia, 

 

que as funções estabelecidas para os formados em Pedagogia, se aproximam 

daquelas reivindicadas pelo movimento dos educadores, pois sinalizam para 

um avanço no que se refere à superação da dicotomia entre licenciatura e 

bacharelado. Ao menos em tese, indica que a formação no curso de 

Pedagogia é mais abrangente que aquela oferecida no curso Normal Superior 

(ANFOPE, 2006, p. 32).  

 

Assim sendo, a Anfope (2006) conclui que esta tese, tal como foi formulada, “tem 

caráter estratégico no atual momento histórico, pretende firmar a concepção do curso de 

pedagogia, como um curso que é simultaneamente bacharelado e licenciatura, que forma os 

profissionais da educação que tem a docência como base e a pesquisa como princípio” 

(ANFOPE, 2006, p. 32). 

 

6.4.1.3 Princípios da base comum nacional 

 

No tocante à reivindicação de uma base comum nacional, assim como descrevemos no 

quadro-síntese 07, os seus princípios também são afirmados na Resolução CNE/CP 1/2006. 

De acordo com a Anfope (2006), “pode-se identificar, nos Núcleos de Estudos, os princípios 

da base comum nacional, as concepções históricas e as formulações dos documentos de 99, 

2001 e 2002” (ANFOPE, 2006, p. 32, grifo do autor). Deste modo, a organização curricular 

do curso de Pedagogia oferecerá 

 

um núcleo de estudos básicos, um de aprofundamentos e diversificação de 

estudos e outro de estudos integradores que propiciem, ao mesmo tempo, 

amplitude e identidade institucional, relativas à formação do licenciado. 

Compreenderá, além das aulas e dos estudos individuais e coletivos, práticas 

de trabalho pedagógico, as de monitoria, as de estágio curricular, as de 

pesquisa, as de extensão, as de participação em eventos e em outras 

atividades acadêmico-científicas, que alarguem as experiências dos 

estudantes e consolidem a sua formação (BRASIL, 2005, p. 10).  
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Dentre os princípios da BCN contidos na Resolução CNE/CP nº 1/2006, como 

comparamos no quadro-síntese 07, destacam-se: sólida formação teórica e prática, 

interdisciplinaridade, ênfase na reflexão, análise e pesquisa para o exercício na 

docência/organização da gestão pedagógica. Vejamos:  

 

Merece, igualmente, destaque a exigência de uma sólida formação teórico-

prática e interdisciplinar do Licenciado em Pedagogia, a qual exigirá, 

conforme mencionado anteriormente, desde o início do curso, a 

familiarização com o exercício da docência e da organização e gestão 

pedagógica, a participação em pesquisas educacionais, as opções de 

aprofundamento de estudos e a realização de trabalhos que permitam ao 

graduando articular, em diferentes oportunidades, idéias e experiências, 

explicitando reflexões, analisando e interpretando dados, fatos, situações, 

dialogando com os diferentes autores e teorias estudados (BRASIL, 2005, p. 

13). 

 

Ainda em relação à organização curricular do curso de Pedagogia, deverão ser 

observados os seguintes princípios: 

 

constitucionais e legais; a diversidade social, étnico-racial e regional do País; 

a organização federativa do Estado brasileiro; a pluralidade de idéias e 

concepções pedagógicas; o conjunto de competências dos estabelecimentos 

de ensino e dos docentes, previstas nos arts. 12 e 13 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e o princípio da gestão 

democrática e da autonomia (BRASIL, 2005, p. 10). 

 

 

E ainda, o Parecer CNE/CP nº 5/2005 ao se referir à pluralidade de conhecimentos e 

saberes introduzidos no processo formativo do licenciado em Pedagogia “sustenta a conexão 

entre sua formação inicial, o exercício da profissão e as exigências de educação continuada” 

(BRASIL, 2005, p. 7). Neste sentido, mostra “a conveniência de uma base comum de 

formação entre as licenciaturas, de modo a, no plano institucional, derivar em atividades de 

extensão e de pós-graduação, das quais formandos e formados das diferentes áreas venham 

juntos participar” (BRASIL, 2005, p. 7). 

 

6.4.1.4 Duração e carga horária do curso de Licenciatura em Pedagogia 

 

Enquanto a duração e a carga horária dos cursos de formação de 2.800 horas 

estabelecidas na Resolução CNE/CP nº1/2002 foram motivo de enfrentamentos entre as 

entidades e o MEC, pois representavam a descaracterização da formação profissional docente, 

indicando redução do conhecimento e do tempo da formação do professor e de sua ação 
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pedagógica, conforme a Anfope, na Resolução CNE/CP nº 1/2006 vemos que este tema se 

afirma nas diretrizes de Pedagogia.  

De acordo com o Parecer CNE/CP nº 5/2005, “em face do objetivo atribuído ao curso 

de graduação em Pedagogia e ao perfil do egresso, a sua carga horária será de no mínimo 

3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico” (BRASIL, 2005, p. 14). Para tanto, o Parecer 

considerou, sobretudo 

 

a evidente complexidade de sua configuração, que se traduz na multi-

referencialidade dos estudos que engloba, bem como na formação para o 

exercício integrado e indissociável da docência, da gestão dos processos 

educativos escolares e não-escolares, da produção e difusão do 

conhecimento científico e tecnológico do campo educacional. Em face do 

objetivo atribuído ao curso de graduação em Pedagogia e ao perfil do 

egresso, a sua carga horária será de no mínimo 3.200 horas de efetivo 

trabalho acadêmico [...] (BRASIL, 2005, p. 14). 

 

6.4.1.5 Extinção das habilitações 

 

Outro tema que merece destaque refere-se à extinção das habilitações no curso de 

Licenciatura em Pedagogia, conforme o Art. 10 da Resolução CNE/CP nº 1/2006. Este tema 

foi recorrente nos encontros nacionais da Anfope, em especial no Documento Final do IX 

Encontro Nacional (1998), que traz à tona questões sobre o curso de Pedagogia como a 

formação do generalista x formação do especialista: “a discussão sobre manutenção/extinção 

das habilitações, que na verdade retoma a velha discussão sobre o curso de Pedagogia já 

superada no interior do movimento, - formação do generalista x formação do especialista - 

esteve sempre latente entre nós” (ANFOPE, 1998, p. 32). Diante destas questões, o 

documento indaga:  

 

Como responder aos desafios atuais no campo da formação do profissional 

da educação? Que profissional pretendemos formar? É justo, na estrutura 

atual das licenciaturas e pedagogia formar apenas uma parcela dos 

professores – aqueles formados nos Cursos de Pedagogia – para as tarefas 

pedagógicas na escola? Como equacionar a complexidade da organização do 

trabalho escolar e a especificidades das áreas do conhecimento e seu 

tratamento didático-metodológico? Estão colocadas duas questões que se 

entrelaçam: 

a) Como superar a divisão do trabalho escolar numa perspectiva de 

autonomia didático-científica do profissional da educação e de autonomia da 

escola, para construção coletiva do projeto político-pedagógico? 

b) Como formar um profissional da educação, sem fragmentações no 

processo organizacional dos cursos, capaz de dar conta dessas novas 

competências, acima explicitadas? (ANFOPE, 1998, p. 32). 
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A resposta a tais indagações está na tese 1, conforme analisamos anteriormente, e 

referimos no quadro-síntese 07: “somos todos professores, e a base da formação do 

profissional da educação é a docência” (ANFOPE, 1998, p. 33). Portanto, mais uma demanda 

é atendida, uma demanda cara às entidades de educadores, na medida em que as antigas 

habilitações apontavam para uma formação diferenciada entre professores e demais 

profissionais da educação. Nesse sentido, o Parecer CNE/CP nº 5/2005 define o curso de 

Pedagogia como a base da formação, argumentando para isso: 

 

O graduado em Pedagogia trabalha com um repertório de informações e 

habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, 

cuja composição será proporcionada pelo exercício da profissão, 

fundamentando-se em interdisciplinaridade, contextualização, 

democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva 

e estética. Este repertório deve se constituir por meio de múltiplos olhares, 

próprios das ciências, das culturas, das artes, da vida cotidiana, que 

proporcionam leitura das relações sociais e étnico-raciais, também dos 

processos educativos por estas desencadeados (BRASIL, 2005, p. 6) 

 

6.4.16  Formação dos profissionais da educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica 

 

Outro tema que merece destaque é o Art. 14 da Resolução CNE/CP nº 1/2006, também 

relacionado à formação dos profissionais da educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica. Convém salientar que a 

formulação do Art. 14 no Parecer CNE/CP nº 5/2005 gerou inúmeras manifestações de 

preocupações por parte das entidades acadêmicas de educadores. Vejamos a sua redação: 

 

A formação dos demais profissionais de educação, nos termos do art. 64 da 

Lei nº 9.394/96, será realizada em cursos de pós-graduação, especialmente 

estruturados para este fim, abertos a todos os licenciados. 

Parágrafo único. Os cursos de pós-graduação poderão ser disciplinados pelos 

respectivos sistemas de ensino, nos termos do art. 67 da Lei nº 9.394/96 

(BRASIL, 2005, p. 24). 

 

Considerando as inúmeras manifestações de preocupação com relação a que esta 

Resolução contemple cabalmente o disposto no art. 64 da Lei nº 9.394/1996
56

, o Parecer 

                                                 
56

 O art. 64 da Lei nº 9.394/1996 estabelece: “A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de 

graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 

formação, a base comum nacional”. 
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CNE/CP nº 3/2006 reexamina o Parecer CNE/CP nº 5/2005 e propõe a emenda retificativa ao 

art. 14: 

 

Art. 14. A Licenciatura em Pedagogia nos termos do Parecer CNE/CP nº 

5/2005 e desta Resolução assegura a formação de profissionais da educação 

prevista no art. 64, em conformidade com o inciso VIII do art. 3º da Lei nº 

9.394/96. 

§ 1º. Esta formação profissional também poderá ser realizada em cursos de 

pós-graduação, especialmente estruturados para este fim e abertos a todos os 

licenciados. 

§ 2º. Os cursos de pós-graduação indicados no § 1º deste artigo poderão ser 

complementarmente disciplinados pelos respectivos sistemas de ensino, nos 

termos do Parágrafo único do art. 67 da Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 2006, p. 

2). 

 

Tais preocupações remontam aos idos de 1992, de acordo com a Anfope (2006, p. 37), 

conforme se pode examinar no extrato a seguir: 

Já em 92, ao apontar para a criação de programas de formação de 

professores no interior das Faculdades/Centros de Educação, a ANFOPE 

indicava um programa de formação para supervisão e orientação 

educacional, aberto a todos os licenciandos ainda em nível de graduação e 

a antiga habilitação "administração educacional" em nível de pós-graduação 

- especialização e mestrado -, também aberta a todos os licenciados, 

destacando, no entanto, a necessária base comum nacional para todos os 

cursos de licenciaturas (ANFOPE, 1992). 

 

Neste sentido, a Anfope (2006) considera que “a Resolução, em sua formulação 

atende, portanto, a estas preocupações do movimento” (ANFOPE, 2006, p. 37).  

 

6.4.1.7 Sentidos do Estágio Supervisionado 

 

Em relação ao estágio supervisionado, as diretrizes curriculares nacionais para o curso 

de Pedagogia levam em conta tanto as demandas das entidades acadêmicas de educadores, 

especialmente aquelas formuladas nos documentos da Comissão de Especialistas de Ensino de 

Pedagogia (CEEP) (1999); Documento Norteador para Elaboração das Diretrizes Curriculares 

para os cursos de formação de Professores, GT Licenciaturas (1999); Posicionamento 

Conjunto das Entidades (2001); Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades 

Brasileiras (ForGrad) (2002), todos analisados anteriormente, quanto os documentos 

curriculares do MEC/CNE, também analisados, tais como: Parecer CNE/CP nº 9/2001; 

Parecer CNE/CP nº 27/2001; Parecer CNE/CP nº 28/2001; Resolução CNE/CP nº 1/2002; 

Resolução CNE/CP nº 2/2002.  
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Com base nessas proposições, o Parecer CNE/CP nº 5/2005 estabelece uma série de 

procedimentos para o estágio, com orientações que pressupõem atividades em um ambiente 

institucional de trabalho reconhecido por um sistema de ensino, a partir da relação entre 

universidade e escola, sob a supervisão de um docente experiente, visando a proporcionar ao 

estagiário uma prática autônoma com vivências na docência, gestão educacional em espaços 

escolares e não-escolares. Assim, podemos resumir os sentidos atribuídos ao estágio 

supervisionado conforme o quadro a seguir.  

 

Quadro-síntese 08 - Os sentidos do Estágio Supervisionado no Parecer CNE/CP nº 5/2005 

Experiência de exercício profissional em ambientes escolares e não-escolares 

estágio curricular que deverá ser realizado, ao longo do curso, em Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, em disciplinas pedagógicas dos cursos de nível médio, na 

modalidade Normal e/ou de Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar, ou ainda 

em modalidades e atividades como educação de jovens e adultos, grupos de reforço ou de 

fortalecimento escolar, gestão dos processos educativos, como: planejamento, implementação e 

avaliação de atividades escolares e de projetos, reuniões de formação pedagógica com profissionais 

mais experientes, de modo a assegurar aos graduandos experiência de exercício profissional, em 

ambientes escolares e não-escolares, que amplie e fortaleça atitudes éticas, conhecimentos e 

competências, conforme o previsto no projeto pedagógico do curso (BRASIL, 2005, p. 15, grifo do 

autor). 

Reflexão contextualizada da prática 

O estágio curricular pressupõe atividades pedagógicas efetivadas em um ambiente institucional de 

trabalho, reconhecido por um sistema de ensino, que se concretiza na relação interinstitucional, 

estabelecida entre um docente experiente e o aluno estagiário, com a mediação de um professor 

supervisor acadêmico. Deve proporcionar ao estagiário uma reflexão contextualizada, conferindo-

lhe condições para que se forme como autor de sua prática, por meio da vivência institucional 

sistemática, intencional, norteada pelo projeto pedagógico da instituição formadora e da unidade 

campo de estágio (BRASIL, 2005, p. 15). 

Campo de pesquisa da realidade educacional 

Durante o estágio, o licenciando deverá proceder ao estudo e interpretação da realidade educacional 

do seu campo de estágio, desenvolver atividades relativas à docência e à gestão educacional, em 

espaços escolares e não-escolares, produzindo uma avaliação desta experiência e sua auto-

avaliação (BRASIL, 2005, p. 15). 

Relação com os demais componentes do currículo de graduação 

A proposta pedagógica do curso de Pedagogia de cada instituição de educação superior deve prever 

mecanismos, que assegurem a relação entre o estágio e os demais componentes do currículo de 

graduação, visando à formação do Licenciado em Pedagogia (BRASIL, 2005, p. 15). 

 Fonte: Parecer CNE/CP nº 5/2005. 
 

Nessas proposições, o estágio está vinculado ao processo de reflexão sobre a prática 

profissional, como as atividades que articulam conhecimentos do campo educacional com 

práticas profissionais e de pesquisa. Com isso, destaca-se o lugar das práticas pedagógicas e 

do estágio na organização curricular do curso de Pedagogia. Convém registrar que nas DCNP 

1/2006 a organização curricular do curso de Pedagogia é oferecida em núcleos, 
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compreendendo além das aulas e dos estudos individuais e coletivos o lugar das práticas 

pedagógicas e dos estágios: 

 

um núcleo de estudos básicos, um de aprofundamentos e diversificação de 

estudos e outro de estudos integradores que propiciem, ao mesmo tempo, 

amplitude e identidade institucional, relativas à formação do licenciado. 

Compreenderá, além das aulas e dos estudos individuais e coletivos, práticas 

de trabalho pedagógico, as de monitoria, as de estágio curricular, as de 

pesquisa, as de extensão, as de participação em eventos e em outras 

atividades acadêmico-científicas, que alarguem as experiências dos 

estudantes e consolidem a sua formação (BRASIL, 2005, p. 10). 

 

Desse modo, as práticas docentes deverão ocorrer ao longo do curso, desde seu início. 

Vejamos no extrato a seguir: 

 

Os núcleos de estudos deverão proporcionar aos estudantes, 

concomitantemente, experiências cada vez mais complexas e abrangentes de 

construção de referências teórico-metodológicas próprias da docência, além 

de oportunizar a inserção na realidade social e laboral de sua área de 

formação. Por isso, as práticas docentes deverão ocorrer ao longo do curso, 

desde seu início (BRASIL, 2005, p. 12). 

 

Sendo assim, o projeto pedagógico deverá garantir a organização de atividades 

acadêmicas, tais como: “iniciação científica, extensão, seminários, monitorias, estágios, 

participação em eventos científicos e outras alternativas de caráter científico, político, cultural 

e artístico” (BRASIL, 2005, p. 12). 

Podemos concluir que os sentidos do estágio supervisionado produzidos tanto nas 

DCN (1/2002), quanto nas DCNP (1/2006) atendem às demandas das entidades acadêmicas 

de educadores, conforme os documentos analisados. Isso nos leva a reafirmar que tais 

sentidos resultam de práticas articulatórias entre as diferentes demandas curriculares ao longo 

do debate da formação de professores, dos antagonismos que advêm da política educacional 

desde o contexto dos anos 1970 e, de modo mais amplo, das influências do conflituoso debate 

em torno do conhecimento e do currículo, constituindo, assim, um discurso hegemônico cujos 

principais temas são: o estágio como componente curricular obrigatório dos cursos de 

formação; o estágio como a relação mais ampla entre teoria e prática; o estágio em articulação 

intrínseca com a prática; o estágio como espaço de formação profissional; o estágio como um 

processo de ensino-aprendizagem; o estágio como campo de conhecimento da prática 

profissional; o estágio como tempo de aprendizagem supervisionado. 
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Tais sentidos como diferenças particulares não estão isolados, mas constituem o 

campo de uma lógica relacional fundada na articulação discursiva contingente e nas disputas 

hegemônicas de significação discursiva, sendo estes momentos constitutivos de toda operação 

discursiva (LACLAU, 2008a). Tomando de empréstimo as palavras de Laclau (2008a), o 

nosso argumento em relação às particularidades afirmadas nas diretrizes curriculares é que 

“como diferenças particulares internas à totalidade significativa, seu caráter vazio será tão 

somente tendencial: entre seu particularismo e sua função universal de representação da 

totalidade significativa haverá sempre uma tensão irresolúvel” (LACLAU, 2008a, p. 190). 

Nesse sentido, a hegemonia é entendida como o resultado da articulação/tensão entre as 

lógicas da diferença e da equivalência (LACLAU, 2008b). 

De um modo geral, podemos dizer que as demandas curriculares se afirmam a partir 

da relação entre as lógicas da equivalência e da diferença, que conforme vimos em Howarth 

(2008) enfatizam o processo dinâmico pelo qual as fronteiras antagônicas são construídas, 

estabilizadas, reforçadas ou enfraquecidas. Elas revelam a maneira pela qual uma ou outra 

dimensão adquire maior ou menor significância, mesmo quando uma pressupõe a outra. 

Com base no que acabamos de expor, concluímos este capítulo reafirmando a nossa 

tese, ou seja, o debate da política curricular para a formação de professores no processo de 

produção das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia 

(DCNP 1/2006) e Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação dos professores para a 

Educação Básica (DCN 1/2002) é um campo de articulação discursiva, de disputas 

hegemônicas de significação entre os atores educacionais envolvidos na defesa de suas 

diferentes demandas curriculares não estáveis.  

Nesse contexto, os sentidos do estágio curricular supervisionado se hegemonizam 

como diferenças particulares contingentes, em meio a demandas heterogêneas que se 

articulam discursivamente em torno de projetos de sociedade, de educação e organização 

institucional e curricular para os cursos de formação de professores, sempre instáveis e 

provisórios, porque outros discursos são produzidos e se multiplicam no contexto do debate 

político educacional contemporâneo. 

Assim sendo, reiteramos a defesa dos princípios pós-estruturais do currículo, ou seja, 

um currículo nos termos da articulação discursiva, como uma construção provisória e 

contingente que evidencia a pluralidade dos „jogos de linguagem‟ no processo de significação, 

sem um fechamento final. Tais princípios se contrapõem a projetos que visam à centralidade 

curricular e que produzem identidades docentes fixas. 
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Com isso, defendemos a impossibilidade da completude dos sentidos e o fechamento 

da significação no campo da política curricular para a formação de professores para a 

Educação Básica, na medida em que a luta política de significação discursiva do currículo não 

cessa, ela não tem prazo para terminar. Dito de outro modo, “a política de currículo é uma luta 

política constante e sem fim, mas exercida contextualmente por cada um de nós e por isso 

mesmo sendo capaz de trazer em si uma possibilidade de esperança” (LOPES; MATHEUS, 

2014, p. 21). Isso porque “a política é o exercício das decisões tomadas num terreno 

indecidível, isto é, num terreno em que o poder é constitutivo [...]” (LACLAU, 2011b, p. 

155).  

Considerando que o debate da política curricular para a formação de professores é uma 

conversação em aberto, que não tem prazo para terminar, convém tecer, no capítulo a seguir, 

algumas ponderações sobre os novos rumos desse debate a partir do Projeto de Resolução 

25.3.15 do MEC/CNE que definirá Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial 

em nível superior e para a formação continuada, buscando articular à nossa argumentação 

teórica. 
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7  O PROJETO DE RESOLUÇÃO 25.3.15 DO MEC/CNE: EM QUE DIREÇÃO 

CAMINHA O DEBATE ATUAL DA POLÍTICA CURRICULAR PARA A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES? 

 

Considerando a materialidade em que os discursos são constituídos no debate 

contemporâneo da política curricular para a formação de professores, deparamo-nos, ao 

concluir este estudo, com o novo Projeto de Resolução 25.3.15 do MEC/CNE que define 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, Programas e cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada, por ocasião da reunião Ordinária Itinerante do 

Conselho Nacional de Educação - Audiência Pública -, sediada na cidade do Recife, em 06 de 

abril de 2015.  

A Audiência Pública teve o objetivo de apresentar e discutir o documento das 

Diretrizes junto a professores, gestores, profissionais de educação, autoridades locais, 

representantes de associações científicas e sindicais, bem como dirigentes de instituições 

educacionais públicas, privadas e comunitárias. Ressalte-se que, na data de sua publicação, de 

acordo com o Art. 23, esta Resolução revoga as disposições em contrário, em especial a 

Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, e suas alterações, a Resolução CNE/CP 

nº 2, de 19 de fevereiro de 2002, e suas alterações, ambas constituindo o corpus analítico 

deste estudo. Revoga também a Resolução CNE/CP nº 1/1999 que regula os Institutos 

Superiores de Educação. 

Para refletir sobre o projeto de Resolução e os novos rumos do debate da política 

curricular para a formação de professores, elegemos os seguintes temas: 1) política de 

formação inicial e continuada articulada à valorização dos profissionais do magistério; 2) 

orientação e critérios de organização curricular dos cursos de formação inicial; 3) a Base 

Comum Nacional; 4) estruturação dos cursos de formação inicial: duração e carga horária; 5) 

a concepção de docência ampliada, na tentativa de articular à nossa argumentação, 

considerando algumas das demandas formuladas pela Anfope e demais entidades de 

educadores, analisadas no capítulo cinco. 

O projeto de Resolução 25.3.15 do MEC/CNE se insere no cenário do Plano Nacional 

de Educação – PNE 2014-2024 -, e de sua aprovação (Lei nº 13.005 de 13 de Junho de 

2014)que, no Art. 13º desta Lei, prevê a instituição do Sistema Nacional de Educação, 

responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração para 

efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação.  
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Nessa direção, o projeto de Resolução aponta para a necessidade de “garantir o projeto 

de educação nacional, superar a fragmentação das políticas públicas e a desarticulação 

institucional por meio da instituição do Sistema Nacional de Educação que se traduza nas 

relações de cooperação e colaboração entre entes federados e sistemas educacionais” 

(BRASIL, 2015, p. 1). 

 Nestes termos, a formação inicial e continuada de profissionais do magistério deve ser 

concebida pelas IES, centros de formação de Estados e Municípios na perspectiva, de acordo 

com o projeto de Resolução, 

 

do atendimento às políticas públicas de educação, às Diretrizes Curriculares 

Nacionais, do atendimento ao padrão de qualidade e ao Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Institucional (Sinaes), manifestando organicidade 

entre o seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), seu Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e seu Projeto Pedagógico de curso (PPC) 

como expressão de uma política institucional articulada à educação básica, 

suas políticas e Diretrizes (BRASIL, 2015, p. 3). 

 

Com isso, essas Diretrizes (Projeto de Resolução) buscam avançar no sentido de 

garantir maior articulação/colaboração entre os entes federados e o MEC, instituições 

formadoras e sistemas e redes de ensino visando à consecução dos objetivos da Política 

Nacional de Formação de Profissionais da Educação, tal como estabelece o Capítulo I, das 

Disposições Gerais, em seu Art. 3º, § 3º:  

 

A formação docente inicial e continuada para a educação básica constitui um 

processo dinâmico direcionado à melhoria permanente da qualidade da 

educação e à valorização profissional, devendo ser assumida em regime de 

colaboração pelos entes federados nos respectivos sistemas de ensino e 

desenvolvida pelas instituições de educação credenciadas (BRASIL, 2015, p. 

4). 

 

Mais adiante, nesse mesmo capítulo I, Art. 3º, § 5º, inciso III, a Resolução estabelece 

como um dos princípios da formação de profissionais do magistério da educação básica: “a 

colaboração constante entre os entes federados na consecução dos objetivos da Política 

Nacional de Formação de Profissionais do magistério da Educação Básica, articulada entre o 

Ministério da Educação (MEC), as instituições formadoras e os sistemas e redes de ensino” 

(BRASIL, 2015, p. 4). 

Tal como analisamos no capítulo cinco, a demanda da Anfope por uma política 

nacional global de formação do profissional da educação está vinculada à BCN, conceito 

formulado pelas entidades de educadores reunidas em torno da Anfope, no contexto de 
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reformulação dos cursos de formação dos profissionais da educação. A BCN traz em seu 

interior “uma concepção crítica dessa formação, requerendo para sua materialização a 

construção de uma política, no âmbito institucional, vinculada organicamente aos Sistemas 

Públicos de Ensino, uma Política Nacional Global de Formação do Educador, ainda 

inexistente em nosso país” (ANFOPE, 2006, p. 9, grifo do autor). 

A demanda por uma política nacional global de formação do profissional da educação 

que trate simultaneamente a formação inicial, as condições de trabalho, o salário, a carreira e 

a formação continuada é uma luta antiga da Anfope (1998) e das entidades acadêmicas de 

educadores, como se pode observar na citação a seguir: 

 

Pensar uma política global de formação de professores implica tratar 

simultaneamente e com a mesma seriedade, a formação inicial, as condições 

de trabalho, salário e carreira e a formação continuada, na busca por uma 

educação pública e gratuita de qualidade, que garanta a inclusão das classes 

populares. A definição desta política está vinculada também à nossa luta 

histórica por uma sociedade mais justa e igualitária (ANFOPE, 1998, p. 22).  

 

Mais adiante, nesse mesmo documento do IX Encontro Nacional, a Anfope destaca o 

item da formação inicial e continuada articulada à valorização dos profissionais da educação: 

 

O movimento dos educadores tem apontado insistentemente para a 

necessidade de que, na definição de uma Política Nacional Global de 

Formação dos Profissionais da Educação, se articule a formação inicial com 

a formação continuada e se contemple as condições de trabalho e salários 

dignos e justos. Entende também que a “implantação de uma política de 

formação inicial e continuada deve colocar em questão a responsabilidade 

dos estados em relação à mesma, bem como o financiamento para sua 

implementação” e reafirma que a profissionalização do educador supõe a 

valorização dos profissionais, o que requer condições adequadas para o 

exercício da profissão e o desenvolvimento de uma política salarial 

unificada (ANFOPE, 1998, p. 23). 

 

Como se vê, o tema da política nacional global de formação dos profissionais da 

educação é uma reivindicação central nos sucessivos Encontros Nacionais da Anfope, sendo 

esta entendida como um continuum: formação inicial e continuada, fundada na concepção de 

educação como emancipação. Senão vejamos o debate deste tema no X Encontro Nacional da 

Anfope (2000): 

 

Os princípios norteadores de uma política de formação têm sido construídos 

pelo movimento com a compreensão de que a formação de professores deve 

ser entendida como um continuum - formação inicial e continuada -, 

fundada na concepção de educação como emancipação e de mulher/homem 

como seres libertos, solidários e felizes. A elaboração de uma Política de 

Formação Continuada deverá estar vinculada às concepções de sociedade e 
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de educação que se tenha e deve ir na direção do fortalecimento da 

pluralidade e da socialização dos conhecimentos universalmente produzidos, 

contribuindo diretamente para a profissionalização do professor e para o 

conhecimento da realidade (ANFOPE, 2000, p. 23). 

 

Nessa perspectiva, o Projeto de Resolução 25.3.15 busca articular a política de 

formação inicial e continuada à valorização dos profissionais do magistério, incluindo planos 

de carreira e salário, tal como define o Art. 18, do Capítulo VII que trata dos profissionais do 

magistério e sua valorização: 

 
Compete aos sistemas de ensino a responsabilidade pela garantia de políticas 

de valorização dos profissionais do magistério da educação básica que 

devem ter assegurada sua formação, além de plano de carreira, de acordo 

com a legislação vigente, e uma preparação para atuar nas etapas e 

modalidade da educação básica e seus projetos de gestão, conforme definido 

na Base Comum Nacional e Diretrizes de Formação, segundo o PDI, PPI, e 

PPC da IES em articulação com os sistemas e redes de educação básica 

(BRASIL, 2015, p. 14). 

 
 

Condizente com as demandas da Anfope e demais entidades de educadores, a 

valorização do magistério e dos demais profissionais da educação, de acordo com o que 

estabelece o § 3º, Art. 18 do Projeto de Resolução 25.3.15 é assim entendida: 

 

como uma dimensão constitutiva de sua formação inicial e continuada, 

incluindo, entre outros, a garantia de construção, definição coletiva e 

aprovação de planos de carreira e salário, com condições que assegurem uma 

jornada de trabalho com dedicação exclusiva ou tempo integral a ser 

cumprida em um único estabelecimento de ensino, e a destinação de 1/3 (um 

terço) da carga horária de trabalho a outras atividades pedagógica inerentes 

ao exercício do magistério (BRASIL, 2015, p. 15). 

 

Como o projeto de Resolução 25.3.15 do MEC/CNE se insere no cenário do Plano 

Nacional de Educação – PNE 2014-2024 – vale ressaltar que o § 3º, Art. 18 - Capítulo VII – 

acima citado, é uma das regulamentações da meta 18 do PNE, bem como a Política Nacional 

de Formação dos Profissionais da Educação é uma das regulamentações da meta 15 do PNE. 

Isso porque o PNE traz um bloco de metas (15, 16, 17, 18) que trata da valorização dos 

profissionais da educação. Resumidamente tais metas buscam garantir: uma política nacional 

de formação dos profissionais da educação; formação específica de nível superior para 

todos/as os/as professores/as, obtida em cursos de licenciatura na área de atuação; formação 

continuada na área de atuação do/a professor/a; valorização dos profissionais do magistério 

das redes públicas de educação básica, equiparando o rendimento médio ao dos demais 
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profissionais com escolaridade equivalente; existência de planos de carreira para os 

profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e para o 

plano de carreira do/as profissionais da educação básica pública, tomando como referência o 

piso salarial nacional profissional. 

Por sua vez, a demanda da Anfope em defesa de uma política nacional global de 

formação do profissional da educação muito se assemelha com o conteúdo do bloco de metas 

do PNE (15 a 18) que trata da valorização dos profissionais da educação. 

Retomando as demandas da Anfope (2000) incorporadas ao projeto de Resolução, 

destacamos a luta em prol da formação inicial, no que diz respeito à articulação entre 

licenciatura e bacharelado com vistas à superação de fragmentações e maior organicidade na 

formação. De acordo com o Capítulo IV que trata da formação inicial do magistério da 

educação básica em nível superior, no Art. 11º está previsto que “a formação inicial requer 

um projeto com identidade própria de curso de licenciatura articulado ao bacharelado, a outra 

(s) licenciatura(s) ou a programas especiais de formação pedagógica de docentes” (BRASIL, 

2015, p. 9). De acordo com o inciso II do Art. 11, é preciso garantir, dentre outros: “estreita 

articulação com faculdades de educação, institutos, departamentos e cursos de áreas 

específicas, fóruns de licenciaturas” (BRASIL, 2015, p. 9). 

Como analisamos no capítulo cinco, a Anfope tem defendido um projeto pedagógico 

comum aos cursos de formação de profissionais da educação, fundado na base comum 

nacional: “haverá uma base comum para todos os cursos de formação do educador [...]” 

(ANFOPE, 2000, p. 10). No caso das licenciaturas a luta da Anfope é 

 

para transformar as licenciaturas em cursos de formação de professores, 

superando a compreensão de que o professor é alguém (de preferência um 

bacharel ou graduado em outras Faculdades) com licença para ensinar, ao 

invés de um profissional da educação formado com este objetivo. [...] No 

entendimento da ANFOPE, as novas Diretrizes Curriculares para Formação 

dos Profissionais da Educação deverão contemplar os princípios da Base 

Comum nacional, rechaçando qualquer perspectiva de fragmentação ou 

dicotomização (ANFOPE, 1998, p. 32, grifo do autor). 

 
 

O debate desse tema aponta para a perspectiva da BCN e para o lócus da formação de 

todos os educadores (Pedagogia, Licenciaturas e Escola Normal) como a Anfope tem 

defendido. “As Faculdades/Centros de Educação, em articulação com os Institutos 

específicos, com as escolas de formação de nível médio, se constituem como lócus 

privilegiados de formação do profissional da educação, indicando, portanto, uma escola de 

formação dos profissionais da educação” (ANFOPE, 1998, p. 25). 
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Em relação à orientação e aos critérios de organização curricular, o projeto de 

Resolução garante a base comum nacional para os cursos de formação, atendendo assim uma 

das principais reivindicações da Anfope e das entidades de educadores. Resumidamente, a 

Anfope conceitua a BCN como uma diretriz que deve permear os currículos de formação do 

educador; é comum a todos os cursos de formação para todos os profissionais da educação, 

não se restringindo à pedagogia; contrapõe-se a currículos mínimos para a formação de todos 

os educadores (Pedagogia, Licenciaturas, Escola Normal); é a definição de um corpo básico 

de conhecimento fundamental; todas as licenciaturas deverão ter uma base comum, pois são 

todos professores (ANFOPE, 1998). 

O projeto de Resolução prevê que os princípios da base comum nacional devem 

nortear a formação inicial e continuada, tais como: a) sólida formação teórica e 

interdisciplinar; b) unidade teoria-prática; c) trabalho coletivo e interdisciplinar; d) 

compromisso social e valorização do profissional da educação; e) gestão democrática; f) 

avaliação e regulação dos cursos de formação (BRASIL, 2015, p. 1). Os cursos de formação 

inicial de professores para a educação básica em nível superior, em cursos de licenciatura 

plena, devem ser organizados, conforme o Art. 13, considerando-se: 

 

a complexidade e multirreferencialidade dos estudos que os englobam, bem 

como a formação para o exercício integrado e indissociável da docência na 

educação básica, da gestão dos processos educativos escolares e não 

escolares, da produção e difusão do conhecimento científico tecnológico e 

educacional estruturam-se por meio da garantia de base comum nacional das 

orientações curriculares (BRASIL, 2015, p. 11). 
 

De acordo com o Art. 13, § 4º deste projeto de Resolução, “os critérios de organização 

da matriz curricular são definidos em eixos em torno dos quais se articulam dimensões a 

serem contempladas como previsto no artigo 10”. Tais dimensões podem ser lidas no Art. 10: 

“a formação inicial destina-se àqueles que pretendem exercer o magistério da educação básica 

em suas etapas e modalidades e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimento 

pedagógicos, compreendendo a articulação entre estudos teórico-práticos, investigação e 

reflexão crítica, aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino” (BRASIL, 2015, p. 9). Essa formulação converge com a demanda da Anfope (2002), 

ou seja, a de uma organização curricular definida por eixos, conforme antecipamos, sendo 

assim definidos: 
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sólida formação teórica e interdisciplinar; unidade entre teoria e prática, 

que implica em assumir uma postura em relação à produção de 

conhecimento que perpassa toda a organização curricular e que não divorcia 

a formação do bacharel e do licenciado, embora considere suas 

especificidades; gestão democrática da escola; o compromisso social e ético 

do profissional da educação na superação das injustiças sociais, da exclusão 

e da discriminação, na busca de uma sociedade mais humana e solidária; 

trabalho coletivo e interdisciplinar; articulação da formação inicial e 

continuada (ANFOPE, 2000). 

 

Em relação à estruturação dos cursos de formação inicial, o Art. 13º, § 1ºdo projeto de 

Resolução prevê uma carga horária de no mínimo 3.200 horas (4 anos), sendo 400 horas 

dedicadas ao estágio supervisionado (na área de formação e atuação na educação básica) 

contemplando também outras áreas específicas conforme o projeto de cada instituição; 2.700 

horas dedicadas às atividades formativas estruturadas por eixos; e 100 horas de atividades 

teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos alunos. Esta 

orientação também converge com a reivindicação da Anfope (2002) ao defender que a 

duração de um curso de licenciatura plena seja de 4 anos, um mínimo de 3.200 horas, 

conforme acentuamos em nossas análises. 

O projeto de Resolução, conforme o Art. 14º, também normatiza a organização 

curricular e a carga horária para os programas e cursos de formação pedagógica para 

graduados não licenciados e para os cursos de segunda licenciatura. 

De conformidade com o Art. 12 do projeto de Resolução, os cursos de formação 

inicial devem ser constituídos em núcleos: i) núcleo de estudos e fundamentos da educação; 

ii) núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação profissional; 

iii) núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular (BRASIL, 2015), sendo 

esta uma das demandas defendidas pela Anfope e demais entidades de educadores como a 

ANPED, ANPAE, FORUMDIR, CEDES e Fórum Nacional em defesa da formação do 

professor expressa no documento “Posicionamento conjunto das entidades reafirmando as 

diretrizes do curso de Pedagogia”, na reunião de consulta com o setor acadêmico no âmbito 

do programa especial “Mobilização Nacional por uma nova Educação Básica”, instituído pelo 

CNE, em 07.11.2001 em Brasília. 

Em relação à concepção de docência, o projeto de Resolução assume a conflituosa 

concepção de docência ampliada que subjaz à formação dos profissionais do magistério, 

conforme analisamos neste capítulo, tal como foi formulada pela Anfope ao longo dos seus 

encontros nacionais. Assim sendo, a docência é entendida como 
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ação educativa e como processo pedagógico intencional e metódico 

envolvendo conceitos, princípios e objetivos da licenciatura que se 

desenvolvem entre conhecimentos científicos e culturais, nos valores éticos e 

estéticos inerentes ao ensinar e aprender, na socialização e construção de 

conhecimentos, diálogo constante entre diferentes visões de 

mundo”(BRASIL, 2015, p. 1). 

 

Nessa direção, segundo o Art. 3º, a formação inicial e a formação continuada 

destinam-se, respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de profissionais para 

funções de magistério na educação básica:  

 

(educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e modalidades 

educativas) a partir de uma compreensão ampla e contextualizada de 

educação e educação escolar, visando assegurar a produção e difusão de 

conhecimentos de determinada área e a participação na elaboração e 

implementação do projeto político-pedagógico da instituição, na perspectiva 

de garantir, com qualidade, os direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento, a gestão democrática e a avaliação institucional (BRASIL, 

2015, p. 3). 

 

Como vimos no debate sobre as diretrizes de Pedagogia (DCNP 1/2006), a concepção 

de docência ampliada reacendeu o conflito em torno da natureza do conhecimento pedagógico 

e do curso de Pedagogia, dos cursos de licenciatura para a formação de professores e do 

exercício profissional de professores e especialistas em educação (LIBÂNEO, 2006), na 

medida em que se questionava a redução da Pedagogia à docência. De modo geral, os 

conflitos em relação à „tese da docência como identidade da formação‟ questiona a „docência‟ 

como sendo a espinha dorsal do curso de Pedagogia, conforme analisamos ao longo dos 

capítulos cinco e seis. 

Vale retomar o debate formulado por Libâneo (2006) ao mencionar o Art. 4º, 

Parágrafo único das Diretrizes de Pedagogia (DCNP 1/2006), quando estabelece que as 

atividades docentes, além da função de magistério, compreendem também a “participação na 

organização e gestão de sistemas e instituições de ensino” relacionadas com atividades de 

planejamento, coordenação, avaliação, produção e difusão do conhecimento educacional, “em 

contextos escolares e não-escolares”. Critica-se a expressão “participação na...” que não deixa 

claro se cabe ao curso apenas propiciar os meios para o professor participar da organização e 

da gestão ou prepará-lo para assumir funções na gestão e organização da escola (LIBÂNEO, 

2006). Isso nos mostra a resistência em relação à tese da docência ampliada, indicando que 

não há consenso em torno do conhecimento pedagógico e da natureza dos cursos de formação 

de professores, demonstrando as disputas em torno da significação/legitimação e a abertura a 

novas possibilidades imprevistas. 



216 

Quanto aos profissionais do magistério da educação básica, estes são entendidos 

segundo o Art. 3º, § 4º como 

 

aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte 

pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, 

inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no 

âmbito das unidades escolares, em suas diversas etapas e modalidades, com 

a formação mínima determinada pela legislação federal de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (BRASIL, 2015, p. 4). 

 

 

A partir de uma análise parcial do projeto de Resolução 25.3.15 do MEC/CNE, 

(parcial porque ainda não promulgado), é possível argumentar que, se por um lado as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena (Resolução CNE/CP nº 1/2002) 

excluíram as principais demandas formuladas pela Anfope, dentre as quais: i) o currículo 

organizado por eixos norteadores da base comum nacional para a formação de professores; ii) 

unidade no processo de formação do bacharel e licenciado, iii) 

universidades/faculdades/centros de educação como lócus privilegiado de formação dos 

profissionais da educação; iv) duração de curso de licenciatura plena de 4 anos, com um 

mínimo de 3.200 horas - (vide quadro-síntese 04), por outro, o projeto de Resolução 25.3.15 

do MEC/CNE (em curso) contempla todas as demandas formuladas pelas entidades 

acadêmicas reunidas em torno da Anfope ao longo do debate da formação, sendo todas elas 

vinculadas à base comum nacional para o currículo dos cursos de formação. 

Ademais, neste projeto de Resolução também identificamos a preocupação de 

institucionalizar uma Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação com mais 

organicidade, articulando formação inicial e formação continuada à valorização dos 

profissionais do magistério da educação básica, enfatizando as relações entre IES, centros de 

formação de Estados e Municípios e os seus Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Projeto Pedagógico de Curso (PPC) como expressão 

de uma política institucional articulada à educação básica, suas políticas e Diretrizes.  

Conforme antecipamos, a Resolução CNE/CP nº 1/2002 foi palco de conflitos, 

rupturas e antagonismos em torno dos diversos temas elencados ao longo desse debate, 

estabelecendo entre as demandas (da Anfope) uma relação de equivalência e a produção de 

uma fronteira antagônica a fim de hegemonizar um projeto curricular para os cursos de 

formação de professores. Tal evento resultou de um alto nível de mobilização política e de 

articulação de demandas, ampliando-se e consolidando-se no atual debate do projeto de 
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Resolução que instituirá Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior e para a formação continuada, a ser promulgado.  

Nesse sentido, destaca-se a forte atuação da Anfope e das demais entidades 

acadêmicas de educadores – ANPAE, ANPEd, CEDES, FORUMDIR -, entre outras, 

envolvidas no processo de produção destas diretrizes, influenciando e definindo a direção do 

atual debate da política curricular para a formação de professores com a incorporação de suas 

reivindicações neste projeto de Resolução. Isso demonstra a capacidade de mobilização 

política e de aglutinação de forças da Anfope em busca de garantir a hegemonização de suas 

demandas curriculares para a formação e a valorização dos professores da educação básica. 

Em seu XIII Encontro Nacional (2006), a Associação já reforçava essa característica: 

 
A Anfope vem se afirmando e se consolidando em nível nacional ao 

configurar-se historicamente como construção coletiva de um referencial 

para as propostas de formação dos profissionais da educação. Em conjunto 

com as entidades do campo educacional tem buscado aprofundar aspectos 

específicos em relação à temática da formação e da profissionalização do 

magistério e se articulado nas lutas mais gerais dos educadores brasileiros, 

nos CONEDs e na elaboração do Plano Nacional de Educação. Tem 

procurado ainda articular-se com as entidades acadêmicas e com o 

FORGRAD, com o objetivo de ampliar as discussões sobre formação do 

educador visando ao compromisso institucional das IES. Também tem 

aprofundado seus vínculos com a CNTE e com os ANDES-SN nas 

discussões sobre valorização do magistério e organização dos profissionais 

da educação (ANFOPE, 2006, p. 4). 

 

A configuração do debate atual corrobora a nossa tese, ou seja, a de defender as 

políticas de currículo na perspectiva da articulação discursiva, no campo das disputas 

hegemônicas de significação, e dos atores educacionais envolvidos na produção e na definição 

dos marcos orientadores das políticas curriculares em busca da afirmação de suas demandas, 

mesmo que contingentes e provisórias. Sob essa perspectiva, procuramos ler os documentos 

políticos curriculares com o pensamento de que “o que se encontra sedimentado, contudo, 

nunca o é de uma vez por todas. Por mais sólidas que sejam as estruturas com as quais 

interpretamos (lemos) a textualidade política, sempre é possível desconstruí-las, apresentar 

outras possibilidades de leitura” (LOPES; MATHEUS, 2014, p. 353).  

Este foi o exercício ao qual nos propusemos ao longo desta tese: construir outras 

formas de interpretar e analisar o debate da política curricular para a formação de professores 

e os sentidos do estágio supervisionado, alicerçadas na teoria do discurso de Laclau e Mouffe 

e criando formas de operacionalizá-la metodologicamente, com a consciência da contingência 

constitutiva dos discursos (LACLAU, 2000), sem fundamentos fixos, sem metanarrativas e 
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sem essencialismos, considerando a abertura de múltiplas possibilidades imprevistas, 

conforme antecipamos.  

Contudo, importa destacar, os efeitos de fixação mesmo que precários e contingentes, 

resultam das articulações possíveis, num dado contexto histórico, permitindo a materialidade 

discursiva nos documentos oficiais das políticas curriculares para a formação de professores. 

Nesse sentido, vale retomar Mouffe (2003) quando define a política como o conjunto de 

práticas discursivas e instituições que buscam estabelecer certa ordem em condições que são 

sempre conflitantes porque são sempre afetadas pela dimensão “do político” como o lugar de 

antagonismos. 
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8 CONCLUSÕES 

 

Procuramos, neste trabalho, analisar o debate da política curricular para a formação de 

professores e os sentidos do estágio supervisionado no período 1996-2006, considerando 

demandas, articulações, antagonismos e hegemonia. Os resultados da pesquisa revelaram as 

demandas, os antagonismos e as disputas hegemônicas de significação em torno de projetos 

de sociedade, de educação e de currículo para a formação de professores. De igual modo, 

revelou aquelas demandas que se sobressaíram e alcançaram a hegemonia dos discursos como 

efeitos da lógica da equivalência e da diferença nos documentos das políticas curriculares do 

MEC/CNE.  

Para tanto, operamos com o aporte teórico-metodológico da teoria do discurso 

formulada por Laclau e Mouffe (1987) utilizando categorias analíticas como discurso, 

hegemonia, demandas, antagonismo, lógica da equivalência e lógica da diferença, 

significante vazio, e noções como desconstrução, „o político‟ e „a política‟, entre outras. Em 

relação ao método consideramos que inovamos, visto que construímos um método de análise 

a partir da teoria do discurso com seu sistema de suposições ontológicas e conceitos teóricos, 

aplicando-os ao corpus analítico da pesquisa, conforme antecipamos.  

Tal sistematização permitiu revelar demandas satisfeitas e insatisfeitas, o significante 

vazio, o estabelecimento da cadeia de equivalência, a formação da fronteira antagônica e a 

hegemonia dos discursos e dos sentidos do estágio supervisionado na política curricular para a 

formação de professores. Nesse aspecto, consideramos que o nosso estudo contribui no 

sentido de abrir novas trilhas em relação ao método na teoria do discurso de Ernesto Laclau e 

Chantal Mouffe aplicáveis a investigações empíricas. 

No percurso de análise, ao adotarmos uma leitura pós-estrutural e de 

desconstrução/hegemonia dos discursos, problematizamos algumas das demandas curriculares 

formuladas pela Anfope como a que reivindica a base comum nacional, por exemplo. 

Identificamos a base comum nacional como um significante vazio que divide seu corpo entre 

a particularidade e uma representação mais abrangente. A base comum nacional é um 

discurso/projeto curricular hegemônico, que busca uma centralidade curricular através da 

articulação de diferentes demandas, em meio a antagonismos e disputas de significação no 

debate da política curricular de formação de professores. 

Do ponto de vista discursivo, argumentamos que a constituição de uma base comum 

nacional para o currículo de formação de professores é impossível, porque é impossível a 

completude dos sentidos no campo da articulação discursiva da política curricular para a 
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formação de professores. Com isso, defendemos não ser possível o fechamento da totalidade 

significativa no campo da política curricular, que é sempre relacional e contingente, não é 

fixo, e onde a conversação nunca se fecha. 

Também problematizamos a tese da „docência como base da formação e da identidade 

do profissional da educação‟ formulada pela Anfope e demais entidades acadêmicas pelo 

caminho da perspectiva antiessencialista da teoria do discurso que rompe com o essencialismo 

que penetra as categorias básicas da discursividade marxista. Como vimos, para a Anfope 

(2000), tanto a „base comum nacional‟ como a „docência como base‟ constituem ponto de 

partida para a formulação das Diretrizes para todos os cursos de formação de professores. Ou 

seja, são aquelas demandas que se sobressaem e alcançam a hegemonia dos discursos na 

política curricular do MEC/CNE. 

Na análise das Resoluções CNE/CP nº 1/2002; nº 2/2002 e do Parecer CNE/CP nº 

9/2001, adotando a lógica da equivalência e da diferença, identificamos que as demandas não 

satisfeitas (das entidades acadêmicas de educadores) começam a criar um sentimento básico 

de solidariedade entre todas elas (LACLAU, 2008a), formando uma relação equivalencial 

entre as mesmas. Desse processo discursivo, produz-se uma fronteira antagônica que opera 

uma divisão: de um lado, as demandas não satisfeitas formam uma cadeia equivalencial, de 

outro, as normatizações emanadas do MEC/CNE/CP (sistema/inimigo comum) gerando 

pontos de rupturas e antagonismos. 

Argumentamos que o ponto antagônico comum na formação da cadeia de equivalência 

entre as demandas não satisfeitas gira em torno do conflituoso debate da época - “praticismo x 

teoria” -, que enuncia o próprio conflito em torno do conhecimento: ênfase na epistemologia 

da prática e o recuo dos saberes teóricos nas diretrizes curriculares nacionais para a formação 

dos professores da educação básica, conforme críticas da Anfope. Questionamos esse debate e 

essa forma de estabelecer a classificação dos saberes que pressupõe posições fixas: a posição 

dos que têm seus saberes legitimados e dos que não têm; a posição dos que detêm os saberes 

populares ou não, os saberes científicos ou não (LOPES; MATHEUS, 2014). 

Defendemos não ser possível categorizar os saberes sociais curriculares com os quais 

interpretamos o mundo, considerando a contingência e as disputas de significação, as mesclas 

entre os mesmos, bem como os múltiplos contextos das práticas sociais de legitimação. 

Pensamos o currículo para além das dualidades fixas: saberes acadêmicos/saberes populares, 

mas como prática de articulação discursiva, a partir das disputas pela fixação dos sentidos ou 

pela sua legitimação. Sem posições fixas, o currículo pode ser considerado como „jogos de 

linguagem‟, onde não existe um projeto único de currículo, mas múltiplas finalidades 
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associadas a diferentes saberes que estão sempre em disputa, negociando o espaço e a 

possibilidade de significação no currículo. 

Nesse aspecto, incorporamos uma postura pós-estrutural/discursiva do currículo 

questionando o essencialismo na significação, as metanarrativas como expressão da realidade 

e as tentativas de fechamento da significação do currículo tão largamente utilizadas nas 

teorias curriculares críticas. Desse modo, remetemos ao debate em torno do conhecimento no 

campo do currículo, enfatizando não ser possível um consenso final em relação ao que vem a 

ser conhecimento e currículo, pois novas significações estão sempre em disputa, apontando 

para novas demandas, antagonismos e articulações hegemônicas em um processo discursivo 

sem fim. 

De igual modo, buscamos entender as políticas de currículo de forma discursiva, 

contextual, dentro das relações materiais que as constituem, conectando-as ao debate mais 

amplo no contexto da globalização. Com esse pensamento, realizamos uma revisitação teórica 

do contexto das reformas curriculares nos anos 1990, questionando as interpretações 

estruturais de cunho mais economicista, onde o foco está na estrutura econômica. Assumimos 

uma posição mais crítica na interpretação das políticas de currículo que considera não 

somente a economia global e os interesses dos organismos internacionais, mas também a 

força institucional e material dos diferentes grupos educacionais na produção das políticas 

curriculares como as esferas governamentais, o meio acadêmico, as entidades organizadas de 

educadores e os atores educacionais nas práticas cotidianas escolares. 

Buscamos estabelecer o elo dessas políticas de currículo com as interpretações 

contemporâneas da cultura, situando o pensamento de autores como Stuart Hall (1997, 2000) 

e Appadurai (2001) no debate acerca da homogeneização versus heterogeneidade da cultura, 

fazendo a crítica à tendência da homogeneidade cultural e da realização homogênea de 

orientação centralizada no campo da política de currículo (homogeneidade curricular). Nesse 

sentido, reafirmamos nossa postura pós-estrutural na interpretação do debate das reformas 

curriculares, defendendo as políticas de currículo como articulação discursiva, onde a 

hegemonia dos discursos é decorrência de uma articulação provisória e contingente. 

Ainda sobre o percurso de análise, em relação à Resolução CNE/CP nº 1/2006 

(DCNP), identificamos as principais demandas da Anfope que se afirmaram como identidades 

diferenciais, incorporando-se às Diretrizes tais como: a base do curso é a docência, princípios 

da base comum nacional, duração e carga horária do curso, extinção das habilitações, 

formação dos profissionais da educação para administração, planejamento, inspeção, 

supervisão e orientação educacional para a educação básica, estágio supervisionado (vide 
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quadro-síntese 07), num cenário marcado por disputas e enfrentamentos entre as entidades e o 

MEC/CNE. A afirmação destas demandas como identidades diferenciais se deu através de um 

alto nível de mobilização política dos atores educacionais (entidades acadêmicas de 

educadores) pela hegemonia de um projeto de currículo para a formação de professores da 

educação básica. 

Quanto aos sentidos do estágio supervisionado, identificamos que estes foram 

incorporados tanto nas DCN (1/2002) quanto nas DCNP (1/2006), conforme os documentos 

analisados. Argumentamos que tais sentidos resultam de práticas articulatórias entre as 

diferentes demandas curriculares ao longo do debate da política curricular para a formação de 

professores e, de modo mais amplo, pela influência do conflituoso debate em torno do 

conhecimento/modelos de formação e do currículo: professor como prático, professor como 

pesquisador, constituindo, assim, um discurso hegemônico cujos principais temas são: o 

estágio como componente curricular obrigatório dos cursos de formação; o estágio como a 

relação mais ampla entre teoria e prática; o estágio em articulação intrínseca com a prática; o 

estágio como espaço de formação profissional; o estágio como um processo de ensino-

aprendizagem; o estágio como campo de conhecimento da prática profissional; o estágio 

como tempo de aprendizagem supervisionado. 

Em relação às diferenças particulares que se afirmam nas DCN 1/2002 e nas DCNP 

1/2006, dizemos que elas não estão isoladas, mas fazem parte do jogo de articulação 

discursiva no debate da política curricular. Nesse sentido, reafirmamos o nosso argumento de 

que “como diferenças particulares internas à totalidade significativa, seu caráter vazio será tão 

somente tendencial: entre seu particularismo e sua função universal de representação da 

totalidade significativa haverá sempre uma tensão irresolúvel” (LACLAU, 2008a, p. 190). Em 

outras palavras, pode-se dizer que a hegemonia é o resultado da articulação/tensão entre as 

lógicas da diferença e da equivalência (LACLAU, 2008b).  

Considerando a tensão irresolúvel entre a lógica da equivalência e a lógica da 

diferença (entre o particularismo e a função universal das demandas); considerando que as 

diferenças particulares não estão isoladas, mas constituem o jogo da articulação discursiva na 

totalidade significativa; considerando a incompletude dos sentidos no debate da política 

curricular para a formação de professores é que trouxemos à tona o debate atual em torno do 

projeto de Resolução 25.3.15 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, Programas e cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, 

indicando a direção/novos rumos do debate da formação de professores. 
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O projeto de Resolução aponta para a incorporação de antigas demandas da Anfope e 

das entidades acadêmicas de educadores, conforme os documentos analisados nos capítulos 

cinco e seis; dentre estas, destacamos: a) Política Nacional global de Formação de 

Profissionais da Educação que articule formação inicial, carreira, salários e formação 

continuada; b) articulação das diretrizes ao Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024)que 

prevê a instituição do Sistema Nacional de Educação; c) base comum nacional para a 

formação inicial e continuada; d) concepção de docência ampliada como a base da formação e 

identidade de profissionais da educação; e) articulação bacharelado e licenciatura; f) 

universidades/faculdades/centros de educação como lócus privilegiado de formação dos 

profissionais da educação; g) duração dos cursos de formação de 4 anos, com um mínimo de 

3.200 horas; h) organização curricular definida em eixos; i) cursos de formação delineados 

por núcleos de estudos, dentre outras. 

Concluímos reiterando a nossa tese, ou seja, o debate da política curricular para a 

formação de professores da educação básica não tem prazo para terminar, é um campo 

discursivo de articulação de demandas, de negociações, de antagonismos e de disputas de 

significação hegemônica sempre precária e contingente, já que novos projetos estão em jogo 

apontando a possibilidade de romper com uma dada fixação proposta, como resultado dos 

efeitos de equivalência.  

Nesse sentido, em termos de novas perspectivas de estudos, consideramos o projeto de 

Resolução 25.3.15  que definirá as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial 

em nível superior e para a formação continuada, no cenário de implementação do Plano 

Nacional de Educação (2014-2024), como um possível objeto de pesquisa, no sentido de 

contribuir para o aprofundamento do debate contemporâneo da política curricular para a 

formação de professores para a educação básica. A perspectiva é dos múltiplos sentidos que 

deslizam no campo da articulação discursiva da política curricular e da conflituosa relação 

entre demandas heterogêneas em torno da fixação de sentidos sobre o conhecimento, a 

educação, a sociedade, a formação e o currículo. 
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