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RESUMO 

 

Esta tese tem como objeto de estudo o processo de construção do conhecimento escolar no 

âmbito da práxis curricular, que se desenvolve nas instituições formadoras de professores, que 

atuam na Educação Básica, sob as influências das políticas educativa e curricular da formação 

dos profissionais da educação. As leituras a respeito das políticas de formação, das práticas e 

do trabalho docente, aliada à nossa experiência profissional davam indicações da incidência 

da epistemologia da prática nos cursos de formação dos professores que atuam na Educação 

Básica. Daí partimos do pressuposto de que esse ideário pedagógico exerce significativa 

influência nos estruturantes organizativos e pedagógicos da práxis curricular dos cursos de 

formação de professores. Essa incidência tem por base um tipo de abordagem das práticas 

humanas, cujo fundamento tem, na existência do indivíduo isolado e abstrato, a explicação da 

realidade. A partir desse objeto de estudo, o objetivo da pesquisa consistiu em analisar a 

construção do conhecimento escolar na relação entre as influências das políticas educativa e 

curricular da formação dos profissionais da educação e o campo da prática curricular nas 

instituições formadoras dos professores que atuam na Educação Básica, na perspectiva de 

suas contribuições para a formação teórico-prática, contextualizada e crítica do profissional da 

educação. O nosso referencial teórico-metodológico assenta-se no materialismo histórico e 

dialético no qual buscamos tratar as categorias de práxis, práxis curricular, formação e 

conhecimento escolar, articuladas ao processo de construção do ser social, o que exigiu uma 

abordagem que contemplasse aspectos ontológicos, epistemológicos, políticos e filosóficos da 

formação de professores e da práxis curricular. Para isso recorremos aos escritos de Marx, 

Lukács, Mészáros, Duarte, Saviani e outros autores do campo marxista. A pesquisa empírica 

constituiu-se de dois momentos. A primeira de natureza exploratória, que contribuiu na 

definição do objeto; do campo; dos sujeitos e dos procedimentos de coleta e análise das 

informações. O segundo momento de aprofundamento e análise da práxis curricular com 

ênfase na natureza do conhecimento, que é tomado como essencial na formação do professor. 

A coleta de informações ocorreu a partir de documentos nacionais e institucionais e de 

entrevistas com coordenadores, dirigentes escolares e professores que atuam no Curso de 

Pedagogia, em duas instituições de ensino superior, situadas na cidade do Recife. Para 

proceder com o tratamento e análise dos dados, utilizamo-nos da análise de conteúdo. No 

interior da análise de conteúdo, usamos o procedimento da análise temática, levando em 

consideração os “pólos cronológicos” de que nos fala Bardin (1977): 1) a pré-análise; 2) a 

exploração do material; 3) o tratamento dos resultados. As análises apontam para a incidência 

da epistemologia da prática nos processos organizativos e formativos do Curso de Pedagogia, 

nas instituições pesquisadas e na ênfase a um conhecimento escolar, que pautado no cotidiano 

alienado e na imediaticidade das relações humanas e sociais, prima pela formação de um 

sujeito abstrato, parcial, adaptativo às relações sociais dominantes, cujos desdobramentos são 

facilitadores de uma formação profissional que favorece a um processo de esvaziamento 

teórico da sua formação. 

Palavras-Chaves: Práxis Curricular, Formação, Conhecimento Escolar, Ser Social, 

Epistemologia da Prática. 



 

ABSTRACT 

This thesis has as its object of study the process of knowledge construction within the school 

curriculum praxis, which develops in training institutions for teachers who work in basic 

education, under the influence of educational policies and curriculum of training for education 

professionals. Readings about the policies of training, practice and teaching, coupled with our 

experience gave indications of the impact of the epistemology of practice in training courses 

for teachers who work in Basic Education. Hence we assume that the ideal pedagogical 

exercises significant influence in structuring organizational and pedagogical praxis of 

curricula for teachers. This incidence is based on an approach of human practice, whose 

foundation has, in the existence of the isolated individual and abstract explanation of reality. 

From this object of study, the research objective was to analyze the construction of school 

knowledge in the relationship between the influences of educational policies and curriculum 

of training of education professionals and the field of practical curriculum in educational 

institutions for teachers who work in Basic Education in view of his contributions to 

theoretical and practical training, contextual and critical vocational education. Our theoretical 

method is based on the historical and dialectical materialism in which we seek to treat the 

categories of praxis, praxis curriculum, training and education, linked to the construction 

process of social being, which required an approach which embraced ontological aspects, 

epistemological, political and philosophical dimensions of teacher training and curriculum 

practice. For this we resort to the writings of Marx, Lukacs, Mészáros, Duarte, Saviani and 

other authors of the Marxist camp. The empirical research consisted of two parts. The first 

exploratory in nature, which contributed in defining the object; of the field of subjects and 

procedures for collecting and analyzing information. The second moment of deepening and 

analysis of the practice curriculum with emphasis on the nature of knowledge, which is taken 

as essential in teacher education. Data collection occurred from national and institutional 

documents and interviews with coordinators, school leaders and teachers who work in 

Pedagogy at two institutions of higher learning, located in the city of Recife. To proceed with 

the processing and data analysis, we have used the content analysis. Within the content 

analysis, we used the procedure of thematic analysis, taking into account the "chronological 

poles" that tells us Bardin (1977): 1) pre-analysis, 2) the exploration of material, 3) the 

treatment of results. The analysis points to the impact of the epistemology of practice in 

organizational processes and training of Pedagogy, in research institutions and an emphasis on 

school knowledge, which ruled in daily and sold in the immediacy of human and social 

relations, press the formation of a abstract subject, in part, adaptation to dominant social 

relations, whose developments are facilitators of professional training that fosters a process of 

emptying their theoretical training.  

 

Key Words: Praxis Curriculum, Training, School Knowledge, Social Being, Epistemology of 

Practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

A nossa temática de pesquisa insere-se no campo do debate sobre a formação dos 

profissionais da educação; particularmente no que tange às políticas e às práticas curriculares 

em seus processos de formulação e desenvolvimento. Nesse sentido, a abordagem centra-se 

em dois aspectos essenciais: na análise dos determinantes históricos, políticos e sociais e 

ideológicos da formulação das políticas e da práxis curricular e no processo de construção do 

conhecimento escolar. Nesse processo analisa-se a identificação da natureza do 

conhecimento, que é tomado como mediação para as práticas de formação dos profissionais 

da educação. 

Produto de diversas mediações, os processos de formulação das propostas curriculares 

presentes nas políticas educacionais que versam a respeito da formação dos profissionais da 

educação, estão, segundo os seus propositores, em consonância com as exigências históricas, 

econômicas, políticas, sociais, que os diferentes grupos, segmentos e classes sociais 

conformam, de acordo com a realidade que faz requerer determinados pleitos. Essas 

proposições estão, a nosso ver, de acordo com o entendimento que os sujeitos têm sobre as 

necessidades sociais, culturais que a sociedade demanda, em determinado momento 

histórico. De onde se pressupõe que a elaboração das políticas educacionais e, no seu bojo, as 

políticas curriculares para qualquer nível de ensino, ocorre em conjunturas as mais diversas, 

que necessitam ser investigadas, com vista a compreendermos as relações e os nexos que se 

estabelecem com os sujeitos envolvidos e seus interesses. Todas as relações são mediadas 

pela realidade: afirmativa que por si só não é suficiente para identificar a particularidade de 

um dado complexo. Torna-se necessário destacar, do conjunto de mediações propiciadas pela 

realidade, aquela que dá especificidade ao complexo. Em nosso caso, partimos da atividade 

educativa formal, que se realiza no âmbito da formação de professores, tomando como 

mediação essencial o conhecimento escolar, orientado por uma concepção de conhecimento. 

A práxis curricular construída no âmbito das relações pedagógicas, em suas diversas 

instâncias, se constitui como importante espaço/tempo, em cujas dinâmicas podemos buscar 

as relações que permeiam os processos de formação. Entretanto, é necessário compreender 

que a construção dessa práxis ocorre em determinadas condições sociais e políticas de 

formação e de exercício da atividade docente. Nesse sentido, a práxis curricular e as 

condições nas quais ela se efetiva são tensionadas, problematizadas e confrontadas para que 

possamos compreender os seus diversos condicionantes. A leitura a respeito do currículo, 

como campo teórico e de entrecruzamento de práticas, fez - nos perceber que na práxis 
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curricular está presente um conjunto de determinações das mais diferentes origens. 

Determinações pedagógicas, políticas, administrativas, econômicas, culturais, ideológicas, 

epistemológicas, etc. Compreendendo a importância desse aspecto é que julgamos necessário 

abordar a práxis curricular fazendo um recorte neste emaranhado de “práticas”, de modo a 

definir em qual determinação podemos fazer uma incursão mais aprofundada, sem, 

entretanto, deixar de abordar vários outros componentes da práxis. As leituras realizadas em 

torno das teorias do currículo, Silva (1999), Moreira (1997), Canen e Moreira (2001), fez-nos 

compreender que o que há de comum em todo e qualquer nível de ensino, em toda e qualquer 

instituição educativa, onde o currículo é chamado a organizar, estruturar e de certa forma 

ordenar as práticas educativas, é que ele tem como produção básica o conhecimento escolar. 

Esse aspecto, imprescindível à compreensão do currículo, tem, todavia, particularidades que 

estão relacionadas ao momento histórico, aos agentes sociais envolvidos nas práticas 

educativas no âmbito da instituição, aos interesses e necessidades sociais, previstos pelos 

órgãos que legislam e têm, de certa forma, poder decisório a respeito dos conteúdos e 

metodologias que formatam determinada proposta curricular. Dado o fato de ser o currículo, 

quase sempre, resultado da interferência de diferentes interesses sociais, políticos, 

ideológicos, culturais, em determinada conjuntura histórica, e expressar em suas propostas a 

vontade de divulgar e socializar os mais diferentes conhecimentos, ele mesmo se apresenta 

como campo interdisciplinar de estudos. Dessa maneira, a sua abordagem pode exigir o 

trânsito por categorias de distintas áreas do conhecimento, como de natureza econômica, 

sociológica, política, filosófica e etc. sem, contudo, ter a pretensão de esboçar um caminho 

teórico baseado no ecletismo. Trata-se de um campo onde as práticas pedagógicas ganham 

sentido em função de ser o currículo a tentativa de organizar, sistematizar e socializar o 

conhecimento no âmbito da escola. O nosso objeto de estudo é o processo de construção do 

conhecimento escolar no âmbito da práxis curricular que se desenvolve nas instituições 

formadoras de professores que atuam na Educação Básica, sob as influências das 

políticas educativa e curricular da formação dos profissionais da educação.  

Com origem na prática social, o problema de pesquisa surge em decorrência de nossa 

atuação como profissional da educação, no campo da formação de professores. Desse modo, 

a princípio, buscávamos compreender o processo de construção do conhecimento escolar nos 

ISEs, no âmbito do Curso Normal Superior. Essa opção se justificava, entre outros aspectos, 

pelo fato de que a literatura produzida em torno dos ISEs como em Aguiar (2000, 2003); 

Tanuri (2000); Silva (1999), Bazzo (2004), Campos( 2006), atendo-se ao espaço de formação 

e currículo para a formação, era feita basicamente a partir do que para ele estava proposto. 
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Entendíamos, na ocasião, que as práticas curriculares que estruturavam e faziam funcionar os 

cursos ali oferecidos, ainda não haviam sido exaustivamente tomadas como objeto de 

pesquisa. Produziram-se mais a respeito do que os ISEs poderiam vir a ser do que de fato 

eles são ou foram. Tratou-se mais das políticas do que das práticas. A partir dessa produção, 

tinha-se a impressão de que as práticas curriculares e de formação dos profissionais, 

desenvolvidas no âmbito dessa escola formadora, estavam, a priori, definidas na proposta 

curricular, uma vez que a reflexão se fazia considerando uma relação impositiva, 

verticalizada, entre o conteúdo da política e as relações que a partir daí passam a ser 

estabelecidas nas instituições formadoras. Esse caminho em lugar de favorecer a análise e a 

compreensão das práticas, julgava- as, simplesmente, numa postura linear. 

Entretanto, apreende-se que a realidade em seu movimento aos poucos estabelece 

mudanças no objeto desse estudo. Seja em relação às condições materiais de sua existência, 

seja no que se refere ao modo como passamos a compreendê-lo, exigindo, assim, 

reformulações. A rigor, entendemos que apesar da importância e da necessidade dos 

pressupostos teórico-metodológicos, como exigência do trabalho investigativo, são as 

determinações do real, no processo de construção do objeto que precisam ser apreendidas 

como processo de aproximação da realidade. Do real se extraem os elementos que, quando 

categorizados, passam a se constituir em aproximações cada vez maiores do movimento das 

relações que dão forma e conteúdo ao objeto. Este é um esforço contínuo do pesquisador que, 

nesta dinâmica, busca responder às questões postas pelo problema de pesquisa. Perceber e 

assimilar as mudanças que a realidade vai acrescentando ao objeto de pesquisa requer do 

pesquisador uma concepção de conhecimento que o tome como práxis, como construção e, 

simultaneamente, se aproprie de um método de abordagem da realidade que a conceba em 

contínuo movimento; ao mesmo tempo em que o corpus conceitual, em concordância com o 

método, seja constituído de um conjunto de categorias que, articuladas entre si, tome a 

realidade como totalidade.  

Nessa perspectiva, o percurso da pesquisa foi apontando, de forma decisiva, para um 

novo delineamento em relação ao nosso objeto de estudo. Com a realização de uma Pesquisa 

Exploratória, como parte da estratégia de nossa investigação e tendo, ao mesmo tempo, se 

constituído em primeira etapa de nossa investigação empírica, revelou o equívoco que seria 

em tomar os ISEs e o Curso Normal Superior como uma problemática isolada das questões 

que, historicamente, o debate acadêmico e o movimento dos educadores foram construindo 

em torno do Curso de Pedagogia, junto com influências das políticas curriculares nacionais 

para a formação de professores. A referida pesquisa, ao demonstrar um processo de transição 
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do Curso Normal Superior para Licenciatura Plena em Pedagogia, não só fazia desaparecer 

do cenário da formação de professores o referido curso, como, junto com ele fazia definhar 

os ISEs, como lócus “preferencial” da formação. Desse modo, o nosso objeto de pesquisa foi 

ganhando novos contornos à medida que passamos a vivenciar, de algum modo, essa 

transição, levando em consideração o aspecto da efemeridade como característica das 

políticas públicas em nosso país, o que exigiu reorientações ao longo da pesquisa. 

Mantivemos, em geral, o objeto de estudo e tornou-se de nosso interesse coletar informações 

a respeito da dinâmica de transformação de um curso em outro e, no plano das proposições 

curriculares, analisar a concepção de conhecimento presentes no Curso Normal Superior. 

Identificar quais as suas aproximações e distanciamentos em relação ao Curso de Pedagogia 

sem que isso se transformasse em principal questão da nossa pesquisa ou tivesse um caráter 

de pesquisa comparativa. Entendemos ser pertinente indagar sobre as mudanças ocorridas no 

processo de construção do conhecimento escolar nessas instituições que passaram por essas 

transformações.  

O acesso à leitura que trata das políticas de formação, das práticas e do trabalho 

docente, aliado à nossa experiência profissional davam indicações da incidência da 

epistemologia da prática nos cursos de formação dos professores que atuam na Educação 

Básica. Essa indicação foi tomando corpo e apresentou-se como tendência a partir da 

Pesquisa Exploratória, já mencionada, o que exigiu um aprofundamento do estudo a respeito 

deste ideário. 

Com base nessas questões, trazemos para objeto de estudo o pressuposto de que a 

práxis curricular que organiza os cursos de formação de professores para atuar na Educação 

Básica, apesar de não se mostrar homogênea em relação aos ideários pedagógicos, está, no 

plano do conhecimento escolar, bastante influenciada pela epistemologia da prática. Ideário 

que tem a reflexão, conhecimento, experiência e cotidiano/prática, como 

conceitos/categorias centrais. Nessa perspectiva, as instituições formadoras que organizam 

suas práticas curriculares influenciadas por este ideário têm contribuído aparentemente para 

um processo de esvaziamento da teoria na formação desses profissionais. Entre outros 

aspectos, entendemos que a epistemologia da prática se fundamenta em um tipo de 

abordagem das práticas humanas que está demasiadamente influenciada por uma concepção 

de realidade humana cujo ponto de partida e de chegada é a própria existência. Dessa 

maneira utiliza-se de um método de apreciação que subverte radicalmente a compreensão do 

modo como os conflitos e contradições existem e são abordados. Deslocam-se os conflitos 

com origem nas relações sociais; nas condições históricas de existência para encerrá-los no 
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“indivíduo isolado” como menciona Mészáros (2009); ou no “indivíduo para si alienado”, na 

expressão de Duarte (1996). Ou seja, ao conceber as relações nesse patamar de entendimento, 

considera-se apenas o universo do sujeito singular em si, naturalizando-o e elevando-o à 

condição de universalidade. Neste ponto de vista -, do indivíduo com origem em si mesmo – 

o plano da subjetividade ganha relevo. Segue a orientação anterior plasmando-se na 

dimensão de uma subjetividade isolada, ou seja, com origem e desdobramentos nos limites 

do “indivíduo em si alienado”. Do método de abordagem e da teoria que o sedimenta, 

originam-se as alternativas. Nesse caso, tende-se a apontar o conhecimento vinculado às 

questões da existência como sendo aqueles essenciais à formação do indivíduo. 

Ao longo do debate acadêmico, a epistemologia da prática emerge em função da 

tentativa de crítica ao tecnicismo. Destaca- se no escopo de um movimento que, formulando 

suas concepções de formação e trabalho docente, procura resgatar o professor como sujeito 

central nessas duas instâncias da atividade educativa, sem desconsiderar o protagonismo do 

aluno. Privilegia a ideia de reflexão sobre a prática como mediadora para a produção do 

conhecimento escolar. Dada às suas variadas abordagens, o ideário passa a configurar 

campos distintos de discussão entre os educadores, que em atendimento aos seus referenciais 

políticos, ideológicos e epistemológicos, situam-se uns no plano da reflexão de natureza 

instrumental e pragmática; outros advogam a necessidade de expandir a reflexão para o 

âmbito das práticas sociais, sem, entretanto, apontar para a superação das condições 

concretas sobre as quais se realizam as práticas educativas. Daí emergem variadas 

denominações que, caracterizando as abordagens, parecem estabelecer relações com suas 

filiações teórico-epistemológicas. Tem-se o “professor reflexivo”, “professor crítico-

reflexivo”, “professor investigador”, “professor intelectual transformador” e etc. 

Percebemos que o ideário, em muitas de suas vertentes, parece sugerir que o professor 

encontra a sua remissão na reflexão sobre a sua prática, insinuando que quanto maior a 

imersão nesse campo, maior é a possibilidade do professor reorientá-la. Não negamos a 

validade desse aspecto, pois sabemos de sua importância como mediador do processo de 

formação, porém é insuficiente quanto à dimensão de promover mudanças substanciais nas 

práticas pedagógicas. O ideário insta a pensar que conhecer a prática é já ter sobre ela o 

domínio. Nesse sentido, cabe indagar: seria o exercício da reflexão sobre a sua prática, 

suficiente para promover alterações significativas no processo de formação e de prática 

pedagógica do professor? Qual o conhecimento que no ideário da epistemologia da prática, é 

tomado como fundamental para mediar o processo de formação do professor? 
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Apesar da importância que deve ser atribuída a existência de outros conhecimentos, 

baseados nas experiências de vida e do valor das opiniões formuladas em torno das mais 

diferentes questões do cotidiano, certamente não são esses conhecimentos que justificam a 

existência de escolas - em nosso caso particular- orientadas para formação dos profissionais 

da educação. A razão de sua existência parece estar na exigência que se faz às novas 

gerações para se apropriarem dos conhecimentos elaborados e sistematizados. Como afirma 

Saviani (2005),  

 

[...] a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber 

sistematizado. [...] a escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao 

conhecimento espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado: à 

cultura erudita e não à cultura popular. Em suma, a escola tem a ver com o 

problema da ciência. Com efeito, ciência é exatamente o saber metódico, 

sistematizado (p. 14). 

 

É verdade que os problemas enfrentados pela escola e pela educação não dizem 

respeito exclusivamente à natureza do conteúdo socializado e à maneira como se faz. A 

presença, no espaço escolar, de conhecimentos mais diretamente relacionados à existência 

imediata dos indivíduos não invalida a necessidade da escola existir e nem „põe em xeque‟ o 

fato dela lidar com o conhecimento elaborado e sistematizado. A presença daquele 

conhecimento se faz na escola com os sujeitos que a fazem existir. Entretanto, na perspectiva 

da organização do trabalho pedagógico esse conhecimento assume posição de 

assessoramento, de subsídio e mesmo de socializador dos sujeitos educandos. O que é 

essencial para responder a especificidade da escola, como assinalado, é a transmissão/re-

elaboração/apropriação do conhecimento objetivo, cuja finalidade reside em contribuir, 

decisivamente, para o processo de humanização do sujeito.  

 
A formação humana no plano da educação escolar, em qualquer dos níveis de 

ensino, é o processo, que mediado pelo trabalho educativo, se realiza no sentido da 

transição entre a vida cotidiana e as esferas não-coditianas da reprodução social. 

(DUARTE, 1996)  

 

O autor acima afirma que esse processo quando realizado considerando as condições 

concretas em que ocorre pode contribuir na superação da contradição, presente de forma 

exacerbada na sociedade atual, entre as esferas do cotidiano alienado e a esfera do não-

cotidiano. Apesar das inúmeras mediações que se interpõem nesse processo, entendemos 

que, no plano da educação escolar, o conhecimento objetivo assume papel relevante.  

Temos observado teórica e empiricamente que o conhecimento utilizado como 

mediação nos processos educativos, nas atuais circunstâncias históricas, toma como objeto a 
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parcialidade do fenômeno educativo, em substituição ao caráter de universalidade da ação 

educativa. Queremos com isso afirmar que o conhecimento, na perspectiva da universalidade, 

é aquele que ao ser tomado como mediador da formação humana, concebe o ser social como 

sendo a unidade entre o singular e o universal, mediado pelo particular (OLIVEIRA, 2005), 

ou seja, o conhecimento mediador da formação opera no sentido de fazer sucessivas 

aproximações entre o aspecto singular do sujeito e seu aspecto universal (gênero humano), 

entendido aqui “como o conjunto da humanidade, das relações sociais, enfim, o conjunto da 

cultura humana” (DUARTE, 2003, p. 98) mediado pela particularidade. O conhecimento 

como parcialidade desconsidera o dado da universalidade do ser social, substituindo-a ora 

pelo dado da particularidade ora pela singularidade, absolutizando-os, e opera, desse modo, 

no âmbito do imediato, do contingente, do sujeito abstrato, enredado em suas práticas 

cotidianas. No campo da formação dos profissionais da educação, estudos vêm apontando 

que essa compreensão de conhecimento inclina-se a atender ao imperativo da lógica do 

capital, ao utilizar-se deste tipo de conhecimento, geralmente fragmentado, de maneira que 

esse processo pouco ou nada contribui na transcendência do‟ sujeito-em-si ao sujeito-para-

si,‟ uma vez que estas práticas podem favorecer ao que denominamos de esvaziamento 

da teoria na formação dos profissionais da educação. Fenômeno que se caracteriza pelas 

práticas educativas que subordinam a universalidade do ser social aos interesses da 

parcialidade imediata dos indivíduos. 

È no movimento da práxis curricular que analisaremos o processo de construção do 

conhecimento escolar. Neste sentido concebemos a práxis curricular, no âmbito da qual se 

constrói o conhecimento escolar, como sendo a unidade entre ser social e currículo, 

mediada pelo conhecimento. Pressupõe, todavia, a existência de um espaço/tempo 

pedagógico e de um conjunto de atividades com base nas práticas educativas cujas 

finalidades estejam voltadas à “[...] produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens.” (SAVIANI, 2005, p. 13) Por isso cabe indagar: Quem é esse ser social cuja 

finalidade do currículo é promover, através do conhecimento escolar, o seu desenvolvimento 

e contribuir na tarefa de torná-lo cada vez mais humano? Qual o conhecimento escolar que 

pode responder, (no âmbito da formação de professores) de forma mais adequada, às 

exigências de formação humana/profissional? Sob quais condições sócio-históricas se realiza 

esse processo de formação? 

Qual é o referencial teórico-metodológico que tomaremos para tratar do nosso objeto 

de pesquisa, ou seja, da construção do conhecimento escolar no âmbito da práxis curricular, 
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nas instituições formadoras de professores que atuam na Educação Básica; dos pressupostos 

formulados em seu entorno e das demais questões que requerem ser articuladas e 

relacionadas a esse objeto? O nosso modo de conceituar os conflitos, os antagonismos, de 

problematizar a realidade tem em conta as relações sociais e históricas que produzem o ser 

social. Nesse sentido é que Marx (2008) afirma: “as relações de produção burguesas são [...] 

antagônicas (s) não no sentido de um antagonismo individual, mas de um antagonismo que 

nasce das condições de existência social dos indivíduos” (p. 48). O nosso referencial teórico-

metodológico requer situar o problema sempre a partir das relações sócio-históricas, que 

favorecem os processos de produção e reprodução da existência do ser social. Assim, é 

importante situá-lo historicamente, considerando o conjunto de relações que os homens 

estabelecem entre si com a finalidade de produzir e reproduzir a sua existência; analisar no 

plano ontológico-histórico o ser social, cuja existência dá materialidade às políticas e às 

práticas curriculares que formam os professores, ponderando a respeito das contradições, 

embates e conflitos que estão no bojo da práxis social que faz surgir distintas propostas de 

formação; compreender o movimento de práxis curricular no âmbito das instituições que 

formam professores, levando em consideração o movimento que propicia avanços e recuos 

nos processos formativos. Enfim, exige-se um referencial teórico- metodológico que perceba 

o processo de pesquisa como totalidade, que requeira tomar os seus diversos aspectos em 

estreita relação de dependência e de determinações recíprocas. Optamos por uma abordagem 

dialética, por compreender que para dar conta da complexidade da realidade com suas 

múltiplas dimensões, precisamos utilizar um método que tenha as suas categorias de análises 

extraídas da própria realidade, apreendendo e interpretando as suas relações, o seu 

movimento e as mudanças inerentes à sua natureza (LEFEBVRE, 1979) para que a ela 

retorne, em um processo de construção e reconstrução do objeto de estudo. Um método que 

permita ordenar, disciplinar e sistematizar o processo de trabalho, sendo capaz de conceber 

esta realidade em sua totalidade, mas que também não ignore, por outro lado, aspectos que 

lhes são singulares, particulares e que favoreça relações entre aspectos de natureza específica 

e geral, entre objetividade e subjetividade (FRIGOTO, 2000). 

Para proceder com o tratamento e análise dos dados, utilizamo-nos da análise de 

conteúdo. No interior da análise de conteúdo, usamos o procedimento da análise temática, 

levando em consideração os “pólos cronológicos” de que nos fala Bardin (1977): 1) a pré-

análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos resultados. A partir de nossas 

leituras, baseadas em Bardin (1977) e Vala (1999), concebemos que a análise de conteúdo é a 

tentativa de ir além das aparências. Tem a pretensão de ingressar nos liames do 
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conhecimento, com vistas a apreender os seus estruturantes. Desse modo, como um conjunto 

de técnicas, a análise de conteúdo estabelece uma relação de flexibilidade com a teoria e o 

método que o investigador toma para conduzir a sua pesquisa. No processo de construção do 

conhecimento, com base no movimento dialético, esse conjunto de técnicas vai - se 

renovando, sempre que a partir da criatividade do pesquisador e da abrangência de sua teoria 

e método é chamado a contribuir na organização e sistematização dos dados, objetos da 

análise. Cada vez que este conjunto de técnicas se relaciona com o método e com a teoria sai 

renovado, pois tanto o método quanto a teoria, em contato com ele, imprime-lhe algo de 

novo. 

No plano das políticas educacionais, particularmente no que se refere às políticas 

curriculares para a formação de professores, procuramos situar os embates políticos e 

epistemológicos, fazendo um recorte, cuja temporalidade situa-se nos anos 1980 do século 

passado e adentra os anos da primeira década do século XXI. Nos marcos de uma sociedade 

caracterizada pela presença de inúmeras e profundas contradições, as análises são feitas 

considerando as várias disputas que ocorrem nos marcos de uma sociedade dividida em 

classes, com interesses radicalmente opostos. Todavia, apesar desse aspecto, o cenário das 

disputas é comum, o que permite perceber processos onde as propostas de políticas para o 

campo educacional vão sendo construídas amparadas por um movimento de aproximações e 

distanciamentos; de resistências e consentimentos; de tentativas de críticas aos projetos de 

formação em voga, sem que se consiga apontar alternativas para estruturas sobre as quais se 

erguem e se mantêm as práticas sociais, no bojo das quais, se originam essas práticas 

educativas. As políticas de formação, independentemente dos interesses políticos, têm 

origem no movimento da realidade sócio-histórica e são produtos do modo como os 

diferentes setores da sociedade, em conflito, entendem serem as necessidades sociais.  

Nesse sentido, abordamos os projetos de educação e neles os currículos para a 

formação de professores na perspectiva da crítica radical, como postura intelectual. Crítica 

que emanada do materialismo histórico e dialético reconhece a impossibilidade de uma 

mudança estrutural na educação sem o enfrentamento das contradições reais sob as quais se 

materializam os seus problemas. Dada à complexidade das relações que, em seu conjunto, 

constitui a organização sociometabólica do capital é em Mészáros (2002) que buscamos o 

método de análise e a concepção teórica, para proceder com a compreensão sobre os aspectos 

determinantes do atual estágio de desenvolvimento social e de suas repercussões na prática 

educativa. O referido autor, na perspectiva de estabelecer uma crítica do capital, a faz 

procurando instituir os nexos causais do sistema, concebendo-o como totalidade, de maneira 
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que possa vislumbrar as suas múltiplas dimensões, de tal modo estruturado, que o exame do 

todo exige a consideração das partes, em forma de síntese. Qualquer apreciação das partes 

considera o movimento do sistema como um todo. A ênfase em uma ou outra categoria, 

indispensável à compreensão da totalidade das relações, não elimina esses nexos, dada a 

condição dialética das relações que essas categorias estabelecem entre si.  

Sem desprezar a importância dos demais complexos, as categorias definidas pelo 

autor se constituem na tríade do Trabalho, do Capital e do Estado. Como mediações, essas 

categorias têm uma existência objetiva, ou seja, não é uma forma abstrata de pensar o mundo, 

antes, consiste mesmo na sua forma de existir, ou dito de outra maneira, são “determinações 

da sua existência”. Assim, a sua condição de mediação só não é percebida quando são vistas 

separadamente, de forma isolada, do todo. As categorias, tomadas em seu conjunto, 

estruturam e fazem funcionar o sistema sociometabólico do capital. Ao longo da obra do 

referido autor, pode-se perceber que a ideia de análise desenvolvida, segue no sentido de 

identificar o Trabalho como aspecto da universalidade, o capital enquanto parcialidade e o 

Estado, o complexo estruturado com a função de dar coesão orgânica ao funcionamento do 

sistema.  

Concebemos a atual formação econômico-social como parcialidade histórica, 

estruturado de maneira a atuar no sentido de ampliar a produção de riquezas. Os complexos 

de que se compõem o sistema do capital, entre os quais se identifica a forma de organização 

do trabalho, opera de maneira a manter e a aprofundar a separação entre o sujeito da 

produção e o produto do trabalho. Essa lógica organizacional faz coexistir as classes sociais, 

que passam a se constituir econômica, social e ideologicamente, de acordo com a produção e 

a distribuição desta riqueza. A dinâmica daí resultante enseja as condições históricas para 

que, nessa estrutura social, denominada “sociedades de classes”, venha a predominar os 

interesses de uma parcialidade, ou seja, de uma classe sobre as demais, portanto daquela 

universalidade histórica, em que se percebe o predomínio da parte sobre o todo. Essa lógica 

faz funcionar uma contradição de modo que o interesse parcial, de classe, de mercado e esta 

última, nas atuais circunstâncias, de forma exacerbada – se sobreponha ao interesse coletivo, 

de toda a sociedade. A mercantilização de todas as facetas da vida humana passa a definir as 

finalidades de todas as atividades que se realizam sob esta ordem sociometabólica. A 

parcialidade do mercado é alçada à condição de universalidade, de forma que os interesses 

gerais da sociedade passam a se submeter aos interesses de um setor dominante. O êxito da 

parcialidade só pode ser concebido em contradição com a universalidade e à sua custa. 

Temos percebido serem inúmeros os esforços teóricos realizados no sentido de abordar o 
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problemática educacional e, em seu bojo, a formação dos profissionais da educação, que ou 

desprezam os pressupostos das finalidades, assinalados acima, por Mészáros (2002), nessa 

ordem societal ou não as tem nas devidas relações que estabelecem entre si.  

Tendo como premissa a importância do conhecimento como mediação nos processos 

de formação dos professores, é nesse quadro geral de problematização aqui esboçado que se 

situa o presente trabalho, cujo objetivo geral é: analisar a construção do conhecimento 

escolar na relação entre as influências das políticas educativa e curricular da formação 

dos profissionais da educação e o campo da prática curricular nas instituições 

formadoras dos professores que atuam na Educação Básica, na perspectiva de suas 

contribuições para a formação teórico-prática contextualizada e crítica do profissional 

da educação. 

Objetivos Específicos: 

 Compreender os processos de formulação das políticas curriculares, seus 

textos e contextos, suas contradições entre o campo oficial e demais entidades 

propositoras de políticas curriculares; 

 Identificar e analisar as concepções de conhecimento/conhecimento escolar e 

de formação que orientam a política curricular da formação dos profissionais 

da educação e do projeto educativo das instituições formadoras; 

 Analisar as formas de seleção, organização e socialização do conhecimento 

escolar no processo curricular das práticas de formação dos profissionais da 

educação no âmbito das instituições formadoras dos professores que atuam na 

Educação Básica. 

Esta tese está estruturada de modo a conter além desta introdução, mais seis 

capítulos; as considerações finais e as referências bibliográficas. Apresentamos, 

resumidamente, o conteúdo dos capítulos e seus respectivos títulos.  

Cap. I. Práxis: uma abordagem na perspectiva do ser social. Na primeira parte do capítulo 

fazemos uma discussão a respeito da categoria de práxis, no seu sentido mais geral, ou seja, 

como atividade humana. Com base no marxismo, desenvolvemos um conjunto de categorias 

que articuladas entre si, buscam construir uma concepção de ser social numa perspectiva 

ontológica e histórica. Além de Marx, tomamos autores clássicos como referência, entre eles 

Vázquez, Lukács e Kosik, fazemos incursões em autores que também contribuem de modo 

significativo para o entendimento desta categoria, entre eles Newton Duarte. Desenvolvemos 

uma argumentação que busca compreender a educação como mediação nos processos de 

constituição do ser social e como atividade intencional, sistemática e dirigida, expressa a 
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possibilidade de contribuir no processo de transição do sujeito em si em direção ao sujeito 

para si, como possibilidade de inserção do sujeito na esfera do não cotidiano. Na segunda 

parte desse capítulo, será discutida a Formação, Práxis Curricular e Conhecimento Escolar. 

Nesta parte daremos continuidade à discussão anterior, abordando categorias que entendemos 

circunscrever-se ao campo pedagógico. Fundamentadas na perspectiva marxiana, abordamos 

a formação, a práxis curricular e o conhecimento escolar como unidade dialética formativa 

do ser social. Destacamos a importância do conhecimento como mediação cuja finalidade é 

consubstanciar uma inteligibilidade sobre o mundo e de acordo com a natureza deste 

conhecimento e seu modo de apropriação, contribuir para atuar na consciência dos sujeitos de 

modo a que se aproprie de modo mais adequado, das objetivações mais elevadas já 

produzidas pela humanidade.  

Cap. II. Políticas Educativas e Curriculares: tensões entre a universalidade e a parcialidade 

do conhecimento escolar na formação dos professores. O nosso objeto de pesquisa, ou seja, a 

construção do conhecimento escolar sugere uma relação entre práticas curriculares e 

processos de formulação de políticas curriculares, em nosso caso, de formação de 

professores. Nesse sentido, o capítulo procura identificar e analisar os determinantes 

históricos, políticos e ideológicos que fundamentaram as reformas educativas ocorridas nas 

últimas décadas, por entender que do seu conteúdo brotaram importantes influências para a 

constituição das propostas curriculares de formação de professores no Brasil. As suas bases 

filosóficas e epistemológicas orientaram, de algum modo, as práticas curriculares 

desenvolvidas nas instituições formadoras dos professores que atuam na Educação Básica. 

Analisamos o movimento de conflitos e contradições que permeiam a formulação das 

políticas curriculares, buscando apreender momentos de aproximação e distanciamentos entre 

as forças políticas envolvidas, particularmente em nosso país. 

 Cap. III. Epistemologia da Prática: expressão da unidade entre pedagogia da existência e o 

conhecimento tácito, mediado pela prática/experiência. Dada a importância deste ideário 

pedagógico em nossa tese, esse capítulo exigiu um pouco de exaustividade, de modo que o 

dividimos em duas partes, porém articuladas entre si. No primeiro momento, tratamos de 

identificar e analisar as bases do pensamento político, filosófico, epistemológico e 

pedagógico de onde emergem seu “corpus teórico”, apontando suas principais categorias e 

formulando a nossa concepção a respeito do ideário da epistemologia da prática. Na segunda 

parte do texto, trazemos, à luz de alguns textos produzidos por pesquisadores e educadores 

alinhados à epistemologia da prática, as suas categorias; seus pressupostos; seus conceitos, 
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de modo a identificar como estão formulados na produção de cada um desses pesquisadores e 

educadores. 

  

Cap. IV Capítulo da Metodologia. Este capítulo também está dividido em duas partes. Na 

primeira, fazemos considerações em torno de nossa concepção de pesquisa. Em seguida, 

apresentamos a Pesquisa Exploratória como primeira parte de nossa pesquisa de campo, 

acompanhada dos procedimentos adotados, sujeitos envolvidos e alguns resultados 

analisados. Com base nas análises das informações desta pesquisa, definimos de modo mais 

adequado o objeto de estudo; o campo; os sujeitos e os procedimentos de coleta e análise das 

informações da segunda etapa de pesquisa de campo, bem como ampliamos o corpo 

categorial e aprofundamos o estudo em algumas categorias já antes definidas. Compõe ainda, 

este capítulo, um modelo de análise que elaboramos com base em nosso marco teórico-

metodológico. 

 

Cap. V DCNs-Pedagogia, PPPs de Pedagogia e do Curso Normal Superior: processos de 

avanços e recuos, de distanciamentos e de aproximações na práxis curricular, na formação e 

no conhecimento escolar. Neste capítulo realizamos a análise dos documentos selecionados e 

informados, sendo eles: Diretrizes Curriculares para o Curso Pedagogia, Licenciatura: 

Parecer CNE/CP N° 5/2005 (Reexaminado pelo Parecer CNE/CP N° 3/2006); Resolução 

CNE/CP N° 1, de 15 de Maio de 2006; Projeto Pedagógico Institucional – Implantação do 

Curso Normal Superior: Licenciatura Plena em Educação Infantil e Licenciatura Plena dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental; (2000-IES-01) Projeto Pedagógico de 

Curso/Transformação do Curso Normal Superior em Curso de Pedagogia. (2006 – IES -01); 

Projeto Pedagógico do Curso Normal Superior; (IES- 02- 2004); Projeto Político-Pedagógico 

do Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura (IES- 02- 2006). Buscamos identificar e 

analisar o que sugerem esses documentos como estruturadores da práxis curricular nas 

instituições formadoras de professores para atuar na Educação Básica; a sua concepção de 

formação; as estratégias e o processo de construção do conhecimento escolar. Esforçamo-nos 

em apreender as bases pedagógicas e epistemológicas que dão sustentação à relação 

teoria/prática como aquela que orienta a formulação das propostas curriculares para qualquer 

nível de ensino. Neste capítulo objetivamos, também, perceber aproximações e 

distanciamentos entre o proposto nos documentos que orientaram a organização do trabalho 

pedagógico no Curso Normal Superior e aqueles que nas instituições/campo orientam o 

Curso de Pedagogia. 
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Cap. VI. Práxis Curricular e Formação de Professores: o ideário da epistemologia da prática 

como estruturante dos processos de construção do conhecimento escolar nas IES formadoras 

de professores que atuam na educação básica. Neste capítulo está contido o segundo 

momento da pesquisa, em que realizamos entrevistas com gestores e professores das 

instituições formadoras de professores que atuam na Educação Básica, no início, com as 

análises a respeito das informações do processo de transição do Curso Normal Superior para 

Pedagogia. Em seguida, analisamos as informações que trataram da práxis curricular na 

dimensão relacionada aos processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação das 

práticas curriculares. Seus sujeitos, concepções e modos de organizar o trabalho pedagógico. 

Depois, com base nas entrevistas, analisamos a dimensão da práxis curricular que se volta 

para as concepções; práticas e estratégias de superação da relação teoria-prática no Curso de 

Pedagogia. Procedemos à crítica aos postulados que sustentam o ideário pedagógico que 

estruturam estas dimensões da práxis, apontando para uma síntese. 

Apesar de considerar a riqueza de produção sobre as políticas e as práticas de 

formação, já realizadas, suas sistematizações, suas sínteses, mesmo provisórias, é papel da 

pesquisa adentrar os espaços de formação e apropriando-se da lógica do movimento e de seus 

nexos causais contribuir para que nos aproximemos desta práxis, identificando, dentro do 

possível, relações entre o dito e o feito. Os debates em torno da relação entre as políticas 

curriculares e as práticas no contexto da formação apontam para a necessidade do exame 

criterioso das condições objetivas e subjetivas que envolvem os sujeitos no cotidiano das 

práticas curriculares orientadoras da organização do lócus e do currículo. Isso exige de nossa 

parte um esforço em tratar o objeto de pesquisa de modo a articular, em forma de unidade, o 

método dialético e algumas categorias do materialismo histórico. A concepção de formação; 

de relação teoria-prática; conhecimento; e práxis curricular são categorias cuja abordagem 

será feita em relação aos aspectos ontológicos e históricos que compõem a existência do ser 

social. Categorias como trabalho; totalidade; práxis social; mediação; consciência; relações 

sociais; classes sociais e etc., sendo fundamentais em nossa pesquisa, estarão ancoradas no 

pensamento marxista. Dessa forma, a nossa tese tem também a finalidade de contribuir, a 

partir dos seus limites, com o debate em torno desta temática, juntando-se a outros 

pesquisadores e educadores – Newton Duarte, Maria Célia Marcondes de Moraes, Marilda 

Facci, João Henrique Rossler, Kátia Soares, Dermeval Saviani, entre outros, que têm 

desenvolvido estudos com perspectivas semelhantes ao tema e à abordagem que 

desenvolvemos nesta tese. Porém, outros autores, com importantes contribuições nas áreas 
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do conhecimento que o objeto de estudo requereu -, mas que têm orientação teórica diferente 

- foram chamados a contribuir, de algum modo, com a produção da nossa pesquisa.  
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CAPÍTULO 1 PRÁXIS: UMA ABORDAGEM NA PERSPECTIVA DO SER SOCIAL 

 

Para compreender os processos de construção e aquisição do conhecimento escolar, 

na perspectiva que pretendemos abordar, ou seja, no contexto da práxis curricular, é 

importante conceber a práxis no seu sentido mais geral, ou seja, como atividade humana. 

Partimos da compreensão de que a educação, como atividade humana, é um conjunto de 

ações articuladas por intencionalidades dirigidas a atuar na consciência dos sujeitos com o 

objetivo de influenciá-lo em suas escolhas às alternativas de que dispõe historicamente. Mas 

sobre qual consciência o ato pedagógico atua? Karl Marx (1818 – 1883) afirma que a 

consciência não é outra coisa, senão o próprio homem (1984). Dessa maneira se concebe que 

não há uma consciência desvinculada da existência real, concreta e histórica. A existência 

objetiva da consciência não lhe dá a condição de absoluta independência em relação às 

condições reais de vida, tampouco lhe confere o status de definidora das relações materiais 

bem como das transformações operadas ao longo da história da humanidade. Essa 

compreensão não diminui a importância que o ato educativo exerce nos processos de 

mudanças sociais, de modo que sua atuação pode oferecer contribuições significativas para 

as mudanças das condições sociais hoje vigentes. Todavia suas limitações esbarram na 

compreensão de que 

 

La producción de ideas y representaciones de la conciencia está inmediatamente 

entrelazada con la actividad material y con el trato material de los hombres, 

lenguaje de la verdadera vida. Por ello la educación no puede entender-se como 

reforma de la conciencia independiente. Debe estar vinculada a la transformación 

de las reales condiciones de vida que constituye la base del cambio de la 

conciencia
1
 (SUCHODOLSKI, 1966, p. 26)

 
[Grifos do Autor]. 

 

 

Responder ao desafio dessa abordagem requer um corpus teórico-metodológico que 

tome a realidade como totalidade, em processo contínuo de construção e reconstrução de suas 

determinações históricas, sociais, políticas, econômicas, culturais e etc. Tomá-la em 

consideração com a maneira pela qual os homens se organizam para produzir e reproduzir a 

sua existência. Referimo-nos à ideia de práxis e de ser social, que na condição de categorias 

                                                 
1
 A produção de ideias e representações da consciência está imediatamente entrelaçada com a atividade material 

e com o trato material dos homens, linguagem da verdadeira vida. Por isso, a educação não pode ser 

entendida como reforma da consciência independente. Deve estar vinculada à transformação das reais 

condições de vida que constituem a base de mudanças da consciência. (SUCHODOLSKI, 1966, p. 26) 

[Tradução Livre]. 
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centrais em nossa pesquisa, articulam todas as demais, que são necessárias ao entendimento 

do complexo da educação como totalidade social
2
. 

 

1.1 A práxis como expressão da atividade humana 

 

Nosso esforço em aprofundar a nossa temática de pesquisa exige que façamos 

inicialmente uma breve discussão em torno da categoria de práxis, discutindo em seguida a 

sua articulação com a formação, com a práxis curricular e com o conhecimento escolar. Não 

temos encontrado publicações que historicizem a utilização do termo práxis na literatura 

brasileira. Seja em relação ao momento histórico em que este surgiu, ou ainda, traga 

explicações do porquê se utiliza práxis em oposição ao termo prática. Pressupomos que a 

publicação, no Brasil, em 1976, de Dialética do Concreto
3
 de Karel Kosik (1926 – 2003), e 

Filosofia da Práxis
4
 de Adolfo Sánchez Vázquez, publicada em 1968, tenha exercido uma 

influência significativa na utilização posterior do termo práxis. Acreditamos, também, que os 

escritos gramscianos publicados no Brasil, a partir da década de 1960
5
, contribuiu de maneira 

expressiva para o seu uso, mesmo que, por razões políticas, não tenham tido grande 

circulação. Na década de 80 veio a ter importante acolhida nos meios acadêmicos e em 

alguns setores da esquerda brasileira. Esses fatos, constatados empiricamente, aliados a um 

processo de lutas de setores progressistas e democráticos da sociedade brasileira em favor da 

“redemocratização do país” podem ser indicadores que nos ajudem a compreender a 

utilização do termo em discussão. É também necessário observar que, no período 

correspondente aos fatos enumerados, passou a predominar no Brasil, uma concepção de 

                                                 
2
 A nossa compreensão de totalidade guarda identidade com a estabelecida por Kosik (2002). Apesar de 

extensa, julgamos necessário transcrever, a guisa de esclarecimento, a concepção do referido autor, que 

afirma: “Totalidade significa: realidade como um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato 

qualquer (classes de fatos, conjuntos de fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido. [...] A totalidade 

concreta não é um método para captar e exaurir todos os aspectos, caracteres, propriedades, relações e 

processos da realidade; é a teoria da realidade como totalidade concreta. Se a realidade é entendida como 

concreticidade, como um todo que possui sua própria estrutura (e que, portanto, não é caótico), que se 

desenvolve (e, portanto, não é imutável nem dado uma vez por todas), que se vai criando (e que, portanto, não 

é um todo perfeito e acabado no seu conjunto e não é mutável apenas em suas partes isoladas, na maneira de 

ordená-las) de semelhante concepção da realidade decorrem certas conclusões metodológicas que se 

convertem em orientação (sic) neurística e princípio epistemológico para estudo, descrição, compreensão, 

ilustração e avaliação de certas seções tematizadas da realidade, quer se trate da física ou da ciência literária, 

da biologia ou da política econômica, de problemas teóricos da matemática ou de questões práticas relativas à 

organização da vida humana e da situação social”. (pp. 44-5) [Grifos do Autor]. 
3
 Esta obra cujo título original em tcheco, é “Dialektika Konkrétního” parece ter sido publicada pela primeira 

vez em 1963. Tendo uma publicação sido feita em italiano, cujo título é: “Dialettica del Concreto”, publicada 

em Milão, em 1965. 
4
 Esta obra foi publicada, na Cidade do México, em espanhol, cujo título original é: Filosofia de La Práxis, em 

1967. 
5
 http://www.artnet.com.br/gramsci/arquiv220.htm 



 

 
32 

educação, cujo entendimento sobre o conceito de prática, reduzia -a aos limites da 

imediaticidade, do utilitarismo e do pragmatismo. Nesse sentido, é plausível crer que a 

utilização do termo práxis em oposição ao termo prática – no sentido aqui identificado - 

tenha, além de uma diferenciação epistemológica, uma clara distinção política. 

Recentemente, Duarte (2007) traz uma discussão bastante instigante em torno das 

categorias em apreciação. Apesar de extensa, reproduziremos na íntegra, a citação do 

referido autor, que questiona a ideia, muitas vezes presente na literatura marxista, de um 

lugar específico que Marx teria atribuído à categoria práxis, como em oposição à prática:  

 

[...] na língua alemã, a palavra Praxis, de origem grega, é a única palavra que 

corresponde ao substantivo “prática” na língua portuguesa. Embora exista em 

alemão o substantivo feminino Praktik seu significado é o de método, técnica, 

procedimento, ou seja, um significado mais específico do que o de prática. 

Entretanto, o adjetivo com o mesmo significado que “prático” é praktisch. Por essa 

razão, penso que a melhor tradução para a palavra Praxis em Marx é simplesmente 

“prática”. Ao contrário do que afirmam alguns marxistas, não me parece que Marx 

tenha criado ou utilizado uma categoria filosófica específica que seria representada 

pela palavra Praxis. A tão comentada categoria de práxis como categoria central do 

marxismo não existe na obra de Marx. Não se trata de afirmar que a relação entre 

teoria e prática não fosse importante para Marx ou que a prática humana não fosse 

o ponto de partida de sua teoria. O que estou afirmando é simplesmente que a 

palavra Praxis não tem no vocabulário de Marx esse significado filosófico especial. 

No vocabulário de Marx, Praxis significa simplesmente prática. Para fazer 

distinções entre os diferentes tipos de prática humana, Marx adjetiva a palavra 

prática (Praxis). (p. 04). 

 

A questão posta pelo autor parece reforçar as nossas suposições em torno da 

utilização do termo práxis em oposição ao termo prática. A ausência dessa observação, no 

período a que aludimos, faz - nos crer que o uso do termo práxis não tinha, na ocasião, a 

pretensão de distinguir, no campo do marxismo, um termo do outro. Se em Marx há uma 

correspondência entre ambas as expressões, o mesmo não ocorre entre o pensamento 

marxista e as correntes filosóficas, com ênfase no pragmatismo, por exemplo. O fato é que 

tão ou mais importante para o marxismo quanto perceber identidade nos termos prática e 

práxis; em Marx, é distingui-las do uso que as demais correntes de pensamento fazem desses 

termos. Ou como diz o próprio Duarte: “compreender qual seja seu significado ontológico e 

epistemológico” (p. 13). 

 Sem que represente uma discordância em relação ao que postula Duarte
6
, julgamos 

prudente, neste texto, utilizar o termo práxis.
7
 A opção se justifica pelo fato de que, nas 

                                                 
6
 Op. Cit. 



 

 
33 

atuais circunstâncias, fazemos uso da expressão “epistemologia da prática” 
8
 para caracterizar 

o conjunto das pedagogias contemporâneas que, nas últimas décadas, têm predominado na 

formação dos professores e que têm dado ênfase a esse modo de conceber o conhecimento. 

Preferimos evitar possíveis confusões no emprego ou no entendimento dos termos. Todavia 

nosso esforço será sempre em dar à categoria de práxis um tratamento que a coloque no 

campo do materialismo histórico e dialético. 

Segundo Vázquez (1968), a práxis é uma atividade essencialmente humana e é no 

marxismo que ela passa a ser tomada como atitude humana transformadora da natureza e da 

sociedade. Uma atitude em que a relação entre teoria e prática torna-se indissociável, apesar 

de manter cada uma a sua identidade. Porém a atividade prática, na opinião do autor, 

necessita de determinadas condições para que se caracterize enquanto práxis. Trata-se da 

existência de um objeto – material ou imaterial, sobre o qual a ação prática se realiza, a 

finalidade da ação, o processo em si e o objeto transformado, como resultado da ação 

humana. Nesse sentido, assim se expressa:  

 

[...] O objeto da atividade prática é a natureza, a sociedade ou os homens 

reais. A finalidade dessa atividade é a transformação real, objetiva, do mundo 

natural ou social para satisfazer determinada necessidade humana. E o resultado é 

uma nova realidade, que subsiste independentemente do sujeito ou dos sujeitos 

concretos que a engendraram com a sua atividade subjetiva, mas que, sem dúvida, 

só existe pelo homem e para o homem, como ser social. (p. 194) [Grifos Nossos]. 

 

Desse modo, a práxis enquanto aspecto sociabilizador do homem se organiza e se 

expressa através do trabalho. Entretanto não é a práxis redutível à atividade produtiva, mas se 

manifesta na plenitude do ser social, das mais diferentes formas, nas infinitas objetivações 

que têm origem nesta atividade primária, o trabalho. Nesse sentido é necessário 

contextualizar o sujeito, promotor desta práxis, em suas determinações históricas, de modo a 

resgatar o elemento essencial, que o faz, ao longo de sua trajetória, tornar-se ser social. A 

partir desse enunciado, pode-se perceber que a opção por uma abordagem baseada nas 

categorias do materialismo histórico e dialético, pressupõe compreender o sujeito como uma 

construção sócio-histórica e natural. 

                                                                                                                                                         
7
 A preferência por este termo não significa que não possamos utilizar, ao longo do texto, o termo prática. Este 

será utilizado cada vez que responder mais adequadamente ao processo de construção da frase, atendendo 

sempre ao significado ontológico e epistemológico que a situe no campo do marxismo. 
8
 Expressão que será trabalhada posteriormente. Entendemos que a sua não explicitação neste momento do 

texto, não trará qualquer problema em relação a compreensão seja do texto, ou do termo em si. 
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Assim, o conceito de práxis ao qual nos filiamos caminha no sentido oposto ao das 

práticas humanas que não ultrapassam os limites do cotidiano, do utilitarismo e do 

pragmatismo. Como manifestação do mundo dos homens, esse nível de prática não pode ser 

desconsiderado, porém não vai além, segundo Duarte (2007), da forma fenomênica e 

fetichista da totalidade da prática humana. (p. 13). Advogamos para práxis o sentido de 

prática que guarda identidade com a crítica de Marx a Feuerbach, em suas Teses
9
. 

Particularmente, quando este último não toma o mundo sensível como resultado da atividade 

humana e coloca-se, desta forma, numa dicotomia em que ou concebe a realidade humano-

social em si, portanto destituída da atividade humana, ou reduz essa atividade à sua natureza 

teórica, circunscrita ao plano das ideias, do pensamento.  

Tão equivocada e reducionista quanto a concepção feuerbachiana, é a compreensão 

de práxis que a toma como a simples unidade entre teoria e prática, destituída, inclusive, de 

mediações, ou ainda, como um esquema conceitual, formulado no âmbito do pensamento, 

cuja finalidade é propiciar uma análise da realidade, sob o princípio da unidade já anunciada. 

A perspectiva de práxis que adotamos a tem na direção da totalidade do ser social ou, como 

bem expressa Kosik (2002):  

 

No conceito de práxis a realidade humano-social se desvenda como o oposto do ser 

dado, isto é, como formadora e ao mesmo tempo forma específica do ser humano. 

A práxis é a esfera do ser humano. [...] A práxis na sua essência e universalidade é 

a revelação do segredo do homem como ser ontocriativo, como ser que cria a 

realidade (humano-social) e que, portanto, compreende a realidade (humana e não-

humana, a realidade na sua totalidade). A práxis do homem não é atividade prática 

contraposta à teoria; é determinação da existência humana como elaboração da 

realidade. [...] A práxis é ativa, é atividade que se produz historicamente – quer 

dizer, que se renova continuamente e se constitui praticamente -, unidade do 

homem e do mundo, da matéria e do espírito, de sujeito e objeto, do produto e da 

produtividade. Como a realidade humano-social é criada pela práxis, a história se 

apresenta como um processo prático... (PP. 221-2) [Grifos do Autor].[Negrito 

Nosso] 

 

 

Tomar a “práxis como esfera do ser humano, ” leva - nos a compreender que esta se 

revela nas manifestações do ser social em sua plenitude, não apenas em algumas 

características deste ser. A práxis não pode estar reduzida a um esquema conceitual, 

formulado no âmbito do pensamento, cuja finalidade é propiciar uma análise da realidade, 

sob o princípio da articulação entre teoria e prática. Do mesmo modo, seria um equívoco 

reduzi-la a uma ação transformadora e consciente, do indivíduo isolado, abstrato, sobre um 

dado objeto natural/material. Como totalidade, a esfera do ser humano consiste da unidade 

                                                 
9
 As Teses sobre Feuerbach, como um todo, trazem uma profunda discussão em torno da categoria de prática, 

mas, enfatizamos, especialmente a primeira. 
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entre sujeito e objeto, objetividade e subjetividade, interioridade e exterioridade, formando, 

no todo, a realidade humano-social, como produto da práxis; unidade que encerra em si as 

contradições inerentes aos processos de produção e reprodução dessa “esfera do ser 

humano”. 

Como dimensão da práxis, o trabalho é fundante do ser social. É com essa atividade e 

através dela que o homem vai construindo as distintas formas de organização e de 

sociabilidade que enseja garantir a produção e a reprodução de sua existência. Nesse sentido, 

o sujeito, como unidade entre ser e consciência, dota-se de uma essência que tem origem na 

materialidade das relações que passa a estabelecer com a natureza e com os outros homens, 

mediada pelo trabalho. O caráter essencialmente histórico da essência humana é abordado 

por Marx, que afirma: 

 

Como exprimem a sua vida, assim os indivíduos são. Aquilo que eles são coincide, 

portanto, com a sua produção, com o que produzem e também com o como 

produzem. Aquilo que os indivíduos são, depende, portanto, das condições 

materiais de sua produção (MARX; ENGELS, 1984, p. 15)
 
[Grifos do Autor]. 

 

 

Com isso, compreendemos que a essência humana, como expressão da existência dos 

sujeitos, não pode ser concebida a partir dos atributos previamente estabelecidos pelos 

filósofos, numa espécie de conformação do “dever ser” dos homens. Esse procedimento, 

invariavelmente, se dirige para uma posição moralizante de ser social, reduzindo-o, quase 

sempre, a um conjunto de preceitos morais, no qual ele deve se enquadrar, como forma de 

prosseguir em direção à superação dual, que o caracteriza em bons ou maus, justos ou 

injustos, pacíficos ou agressivos e tantas outras dualidades que povoam a imaginação de uma 

concepção abstrata de ser social. Tomar o desenvolvimento da humanidade na esfera do ser 

social, desvencilhando-se de uma compreensão no plano do “dever-ser”, pode apontar para a 

possibilidade de uma transcendência histórica das reais condições atuais de existência, 

caracterizada pelo aviltamento da condição humana, degradada, marcada pelo culto à 

“individualidade isolada e abstrata”, para um plano de sociabilidade que proporcione, em 

outras bases históricas, o re-encontro do homem com sua humanidade. 

A tomada deste caminho teórico-metodológico e a utilização da categoria trabalho 

não têm a pretensão de restringir as nossas análises às categorias econômicas que 

possibilitam compreender o movimento dos diversos setores e os interesses que compõem as 

relações sociais. Isso não significa, por outro lado, desconsiderá-las, dada a importância que 

exercem na definição das políticas oriundas dos mais diversos movimentos. A complexidade 

do tema requer uma abordagem que não se aventure em fazê-la por inteiro, e sim na 
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perspectiva de ir construindo os nexos que os conceitos e as categorias vão exigindo à 

medida que vamos estruturando a nossa linha de argumentação.  

O primado da totalidade, presente no materialismo histórico e dialético, faz com que 

este arcabouço teórico opere com categorias que, ao serem elaboradas, fazem emergir uma 

cadeia conceitual profundamente articulada entre si. De modo que cada categoria constituída 

como expressão do movimento do real, invariavelmente, faz exigir o surgimento de outra, 

que operando em concomitância, possa conceber esse movimento em suas contradições, 

avanços, recuos. No entanto as inter-relações existentes vão sempre no sentido da unidade 

dos processos sociais, históricos, e etc. Nesse sentido, pode-se afirmar que tratar da práxis 

curricular como objeto de estudo, requer compreendê-la no âmbito do complexo da 

educação, como totalidade, de modo a concebê-la em sua dupla dimensão, ou seja, seu 

caráter ontológico e histórico, de universalidade e parcialidade. Entendemos que a 

parcialidade, ao definir as finalidades da educação formal (institucionalizada), determinada 

pelo imperativo da imediaticidade, faz prevalecer uma educação que se limita a operar no 

plano das objetivações alienadas. Aquelas de natureza abstrata, imediatas, realizadas e 

apropriadas pelos sujeitos no e pelo cotidiano. Os interesses imediatos ou as parcialidades 

coincidem apenas com os interesses do sujeito abstrato, sendo eles, quase sempre, alheios ao 

sujeito concreto, expressos na universalidade de sua existência. Por outro lado, pode-se 

afirmar que na perspectiva ontológica de universalidade, a educação opera com a finalidade 

de propiciar as objetivações concretas, realizadas a partir da intervenção consciente dos 

homens. Essas objetivações se colocam no plano do não - cotidiano, ou seja, no campo das 

ciências, das artes, da filosofia, da moral e da política.  

Portanto, a finalidade da educação, na dimensão ontológica, consiste na formação do 

sujeito concreto, síntese das múltiplas relações de que resulta e de relações que constrói. 

Nesse plano, é tomada como uma necessidade interna do indivíduo e não como uma 

imposição externa, das relações sociais; como exigência de uma ordem social que, baseada 

nas relações mercantis, determina um tipo de formação que entende ser necessária ao 

cumprimento de processos de reprodução social. Percebe-se na sociedade capitalista a 

contradição entre a educação, como necessidade interna do indivíduo, de forma a contribuir 

no processo em tornar o ser humano cada vez mais humano, e uma necessidade externa, do 

capital, em formar um indivíduo para o mercado. A parcialidade parece impor enormes 

restrições ao desenvolvimento das potencialidades humanas. Ao educar para o mercado, 

perde-se o horizonte da omnilateralidade. Como se pode observar, a argumentação teórico-

metodológica, com base nas categorias do materialismo histórico e dialético, requer um 
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constante esforço do pesquisador em agregar às categorias já existentes outras que, no 

processo, vão sendo chamadas a dar inteligibilidade, coesão e unidade ao conhecimento que 

está sendo produzido. Assim, como proceder de modo a captar o movimento do real, sem 

dispersar-se?  

Julgamos necessário tomar uma categoria que possa oferecer uma perspectiva de 

análise que transcenda a imediaticidade das práticas sociais e a historicize. Que ao considerar 

as demais categorias em suas especificidades, aglutine - as e lhes dê unidade, imbricando-se. 

Trata-se da categoria da “parcialidade predominando como universalidade”. Entretanto 

para cumprir esta função é necessário que outras categorias surjam e que estabeleçam 

relações com esta, tanto no campo epistemológico, recebendo um tratamento que as situe no 

campo do pensamento marxista, quanto no fato de que estabeleçam relação com o nosso 

objeto de estudo. Além da práxis, já brevemente anunciada e argumentada, apresentaremos a 

categoria da “parcialidade predominando como universalidade”, para em seguida, 

construirmos o nosso entendimento a respeito das categorias de práxis curricular; ser social; 

formação e conhecimento/conhecimento escolar. O nosso esforço consistirá em construí-las 

de modo que se articulem e se coloquem como possibilidade da crítica imanente aos 

processos educativos desenvolvidos na formação dos profissionais da educação no âmbito 

das instituições formadoras dos professores que atuam na Educação Básica. 

 

1.2 A parcialidade predominando como universalidade enquanto categoria de análise 

 

A construção da categoria da parcialidade predominando como universalidade traz 

importantes contribuições para a análise dos processos históricos e sociais que produzem o 

ser social. Permite compreender e explicar os mecanismos através dos quais determinados 

complexos particulares acabam por subordinar complexos mais gerais. A análise pautada na 

lógica dialética admite que ambos, tendo existência simultânea, constituam – se, enquanto 

uma unidade contraditória, e estejam em permanentes processos de negação e superação.  

Essa categoria surge para nós, a partir do modo como Mészáros (2006)
 
explicita a 

maneira como Marx aborda a questão da alienação. Antes desse pensador alemão, os demais 

filósofos procuravam estabelecer uma relação de identidade entre a alienação e a existência 

humana em toda a sua plenitude. Ora encontrava-se integrada à sua essência e guardava com 

ele uma relação de identidade, ora estava fora do sujeito, no espírito, porém subordinando as 

ações do indivíduo, numa espécie de pré-determinação das atitudes dos homens. Em 

qualquer dessas compreensões, predominava a ideia de que a alienação era algo próprio da 
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natureza humana, atribuindo a ela uma ideia de perenidade e imutabilidade. Predominava 

entre esses filósofos uma compreensão abstrata e ahistórica de alienação, porque não 

concebiam historicamente a essência humana. Para eles esta já estava dada. Para Marx, a 

essência humana corresponde às relações sociais que os homens constroem no processo de 

produção e reprodução de sua existência, através do trabalho. Demonstra como 

historicamente essa forma de reprodução do gênero humano, vai construindo relações que 

permitem levar o homem através da apropriação por alguns do produto do trabalho dos 

demais, a alienar-se da sua condição de se fazer humano.  

 

Assim como o trabalho alienado aliena do homem a natureza e aliena o homem de 

si mesmo, de sua própria função ativa, de sua atividade vital, ele o aliena de sua 

própria espécie. Ele (o trabalho alienado) aliena do homem o seu próprio corpo, 

sua natureza externa, sua vida espiritual e sua vida humana (MARX, 1985, p. 6). 
 

 

Como o trabalho é para Marx fundante do ser social, portanto tem caráter de 

universalidade, é em determinado momento de sua organização, sob a égide das relações 

sociais determinadas pela existência da propriedade privada, que a alienação surge, 

apresentando caráter transitório, portanto de parcialidade. Todavia, como as relações 

predominantes, no atual estágio de desenvolvimento da humanidade assentam-se nessa forma 

de organização do trabalho, caracterizada pela parcialidade, esta passa a predominar e 

subordinar a universalidade. Apesar de sua extensão, julgamos importante transcrever uma 

importante passagem em que o referido autor salienta o processo de construção da categoria 

anunciada por Marx, como resposta aos problemas teórico-filosóficos de seu tempo: 

 

Para Marx, em suas reflexões sobre o enfoque judaico-cristão dos problemas da 

alienação, o centro das preocupações era encontrar uma solução que pudesse 

indicar uma saída para o impasse aparentemente perene: a renovada reprodução, 

em diferentes formas, da mesma contradição entre parcialidade e 

universalidade que caracterizou todo o desenvolvimento histórico e seus 

reflexos ideológicos. Sua resposta não foi simplesmente a dupla negação da 

parcialidade crua e da universalidade abstrata. Essa posição continuaria sendo 

apenas uma oposição conceitual abstrata. A novidade histórica da solução de Marx 

consistia em definir o problema em termos do conceito dialético concreto de 

parcialidade predominando como universalidade, em oposição à universalidade 

autêntica, a única que podia abarcar os múltiplos interesses da sociedade como um 

todo e do homem como ser genérico (Gattungswesen – isto é, o homem liberado 

da dominação do interesse individualista bruto). Foi esse conceito específico, 

socialmente concreto, que permitiu a Marx apreender a problemática da sociedade 

capitalista em toda a sua contraditoriedade e formular o programa de uma 

transcendência prática da alienação, por meio de uma fusão genuinamente 

universalizante entre ideal e realidade, teoria e prática. (p. 36) [Grifos em itálico 

do Autor] .
10

. [Grifos em Negritos Nossos]. 
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 Idem, ibidem. 
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Adotar essa categoria na perspectiva que desejamos, remete à necessidade de tomar 

as categorias de transcendência
11

 e de totalidade dialeticamente imbricadas. Na verdade, a 

categoria da parcialidade predominando como universalidade é o que dá sentido à totalidade, 

é o que lhe imprime a ideia de movimento e, portanto, de transcendência, que a rigor é a 

superação por incorporação. O ser social é, em última instância, a unidade entre as dimensões 

da totalidade ontológica (natureza/universalidade) e a dimensão antropológico-histórica 

(parcialidade). Por ser natureza, o homem carrega em si a dimensão de universalidade
12

, 

impregnada pelo aspecto natural, sempre existente, ou seja: “toda assim denominada história 

mundial nada mais é do que o engendramento do homem mediante o trabalho humano, 

enquanto o vir a ser da natureza para o homem” (p. 114). Como parcialidade, esta lhe diz 

respeito pelo fato de ter surgido em um determinado momento da existência da natureza e 

formar com os demais complexos esta totalidade. Entretanto a relação torna-se 

compreensível se conseguirmos estabelecer a mediação que torna possível a existência do ser 

social, em sua condição inacabada, e com realizações provisórias, que o faz universal, porque 

continua existindo como natureza e como ser que cria e recria-se, sendo, nesse caso, 

permanente. Todavia é ao mesmo tempo parcialidade, porque como ente histórico, constrói - 

se nesta dimensão, porém negando-se enquanto ente natural. Este processo de permanência e 

mudança, coexistindo, é a condição de transcendência de que o ser social se reveste, pois esta 

categoria, ao contrário da negação absoluta, de que se compraz a compreensão dual da 

existência, expressa-se como sendo a negação por superação, em que elementos permanentes 

e transitórios existem formando uma unidade. Do ponto de vista da materialidade desse 

movimento, a mediação, já afirmada anteriormente, que vai pôr em movimento é o trabalho. 

A totalidade, como um todo estruturado, dialeticamente, Kosik (2002) comporta este 

processo de transcendência, pois sendo um movimento de síntese, está sempre pondo em 

                                                 
11

 Esta categoria pode ser expressa mais corretamente na palavra alemã Aufhebung que, segundo Mészáros na 

introdução do livro: A teoria da alienação em Marx (2006), significa, ao mesmo tempo, transcendência, 

supressão, preservação (p.11) . Tal advertência é feita em função das dificuldades e ambigüidades lingüísticas 

encontradas nos manuscritos de Marx. Mészáros explica que “/.../ A „transcendência‟, por exemplo, não é 

uma transferência para outra esfera [sentido muito festejado nas filosofias contemporâneas], nem é apenas 

uma „supressão‟ ou „preservação‟, mas ambas as coisas ao mesmo tempo. [...] Na visão de Marx, por 

exemplo, o homem não é nem „humano‟ nem „natural‟ apenas, mas ambas as coisas: isto é, „humanamente 

natural‟ e „naturalmente humano‟, ao mesmo tempo. [...] Ou ainda, „específico‟ e „universal‟ não são opostos 

entre si mas constituem uma unidade dialética. (p.19)”.  
12

 A princípio, Mészáros parece identificar o caráter de universalidade do ser social no fato deste se constituir, 

ontologicamente do aspecto natural. Entretanto, como os mais variados complexos também se constituem 

direta ou indiretamente deste aspecto, ele não é por si só determinante da universalidade do ser social. A 

universalização, como uma conquista da humanidade, ocorre na medida em que, através da relação entre 

objetivação/apropriação/objetivação, como movimento criador, em última instancia, do ser social, vai 

permitindo que o homem se universalize, criando e recriando a realidade social e humana, mas sob 

determinadas condições sócio-históricas. 
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condições de existência a necessidade e a possibilidade da superação do ser social, por 

negação dialética.  

A utilização da referida categoria não se restringiu – como se pode observar - à 

análise sobre a alienação. Segundo Mészáros (2006)
13

 parece estar presente no conjunto da 

obra de Marx, particularmente em suas análises em torno da sociedade capitalista. De modo 

que, dada a sua abrangência, poderá tornar-se a categoria a dar coesão ao nosso estudo, 

atuando como aglutinadora das demais categorias que deverão surgir ao longo da pesquisa. 

Não estará sendo exaustivamente chamada a explicar, a todo o momento, as mais diversas 

relações que os nexos conceituais e categoriais demandam ao longo da exposição. Através 

dela procuraremos compreender a definição das finalidades da educação; os princípios 

norteadores das políticas de formação dos profissionais da educação e os currículos 

orientadores e organizadores da práxis que se realiza no âmbito das instituições formadoras 

desses profissionais. Tendo como objeto de estudo a construção do conhecimento escolar no 

âmbito da práxis curricular, essa categoria poderá oferecer importantes subsídios teóricos 

metodológicos para analisar o papel, suas formas de apropriação e a natureza do 

conhecimento presente no currículo e nas práticas de formação dos profissionais da 

educação no âmbito das instituições formadoras dos professores que atuam na Educação 

Básica. 

 

1.3 O Ser Social como fonte da universalidade do conhecimento: a educação como 

mediação 

  

A educação como práxis social pressupõe a existência humana. É inconcebível a ideia 

de educação, anterior ao ser social. Portanto, desenvolver uma compreensão em torno da 

educação exige fazê-la em concomitância e em relação com os nexos que determinam a 

existência e o desenvolvimento do ser social. Julgamos ser difícil tratar de qualquer dessas 

instâncias, sem referenciar-se, sem entendê-las como determinantes, entre si. Necessita serem 

articuladas, dialeticamente, como criador e criatura.  

Tomar a educação numa perspectiva do materialismo histórico e dialético é 

considerá-la na estreita relação com o trabalho, como categoria fundante e explicativa da 

constituição e desenvolvimento do ser social. Esta premissa torna necessário apontar, mesmo 

que de forma breve, como para nós se constitui este ser social e, por extensão, compreender 
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 Op. Cit. 
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os processos a partir dos quais se produz a existência humana. O esforço consiste então em 

realizar uma abordagem que contemple os aspectos ontológicos e históricos dos nexos em 

questão. Trata-se então da tríade: ser social, trabalho e educação. Compreender o trabalho 

como atividade criadora do homem requer concebê-la no sentido geral, enquanto dimensão 

ontológica e em sua condição histórica, ou seja, sujeita às determinações advindas das 

relações sociais, construídas pelos homens, a partir das suas condições reais de existência. 

Apesar dos esforços do pensamento filosófico anterior, é com o marxismo que a 

questão da essência humana vai ganhar historicidade. Segundo esta concepção de mundo, a 

essência corresponde às relações sociais que os homens estabelecem ao se organizarem sob 

determinadas formas, para responder às necessidades de produção e reprodução de sua 

existência material e espiritual. Significa afirmar que o ser social é um constructo histórico, 

antropológico e natural. De maneira que todas as manifestações humanas necessitam ser 

compreendidas, na estreita relação de intercâmbio que o homem estabelece com a natureza e 

com os demais homens. Nesse sentido, Marx funda a relação dialética entre a ontologia 

materialista e a antropologia. De maneira que a humanidade, enquanto dado antropológico 

(especifico; relação entre os homens), só pode ser compreendida em seu desenvolvimento 

histórico em estreita relação dialética com a totalidade ontológica do ser social (homem + 

natureza). A unidade dialética que o pensamento marxiano estabelece entre as categorias de 

universalidade e parcialidade faz tornar uma coincidência histórica essas duas dimensões da 

existência, preservando, entretanto, o que há de específico em cada uma delas.  

Estamos de acordo com o fato de que o desenvolvimento da humanidade não pode 

prescindir das relações estabelecidas pelos homens entre si. Seja na condição de relações 

dotadas de materialidade, engendrando os processos de sociabilidade histórica, seja em 

relação à formulação de categorias de análises que proporcionem um quadro teórico 

conceitual para oferecer explicações para a sua historicidade. Mas é necessário compreender 

que mesmo aceitando a importância do conjunto dessas relações, esse parâmetro é 

insuficiente para dar conta de todo o complexo que envolve a trajetória da humanidade. 

Referimo-nos à estreiteza do dado meramente antropológico como arcabouço suficiente para 

explicar o processo de engendramento e desenvolvimento do ser social. Entre outros 

aspectos, a concepção marxiana vai se distinguir das demais pelo fato de apresentar o homem 

em relação de unidade e contradição com a natureza. Para Marx, o homem é antes de tudo 

um ser natural, portanto dotado da dupla condição de possuidor de necessidades naturais e de 

poderes - em potencial – também naturais para responder a essas satisfações.  
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O homem vive da natureza. Significa: a natureza é o seu corpo, com o qual ele tem 

de ficar num processo contínuo para não morrer. Que a vida física e mental do 

homem está interconectada com a natureza não tem outro sentido senão que a 

natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da 

natureza (MARX, 2004, p. 84). 

 

 

Todavia os processos que fazem engendrar o ser social, o fazem [o homem] avançar 

no sentido de transcender ao aspecto meramente animalesco e caminhar rumo a uma 

existência que propicia uma relação de dominação, sempre sucessiva, da natureza pelo 

homem. Dotada de materialidade, as relações que os homens estabelecem com a natureza e 

com os outros homens transcende ao imperativo do imediato corpóreo-biológico. A 

“natureza do homem” é diferente da natureza em geral. O “ser genérico” é constituído da 

unidade entre a natureza biológica do homem e a esfera do ser social. Como parte integrante 

da natureza, o homem precisa responder às necessidades que revelam a sua dimensão natural 

e o fazem coincidir com os demais animais, como comer, beber, procriar, etc. Entretanto o 

processo de satisfação dessas necessidades ocorre de maneira radicalmente diferente 

daquelas que os demais animais lançam mão para se reproduzir, enquanto espécie. Nessas 

condições, as necessidades são satisfeitas, mediadas por um conjunto de outras necessidades 

“não físicas”, que o homem precisa criar, de maneira que isso exige colocá-lo em um plano 

distinto e hierarquicamente superior aos demais seres da natureza. Aqui já indicamos 

elementos que nos fazem compreender que esse processo requer a ampliação do quadro (de 

conhecimento) para tentar abarcar a complexidade de constituição do ser social; fazendo 

requerer a sua compreensão em um quadro de uma ontologia social complexa. 

O desenvolvimento da natureza ocorre sem que seja necessária a existência do ser 

social. Entretanto o desenvolvimento histórico da humanidade só se torna possível, (enquanto 

existência) e compreensível como dado histórico/ontológico, na medida em que se articula, 

em forma de unidade, com o modo como o homem, mediado pelo trabalho, relaciona- se 

consigo mesmo e com a natureza, transformando a ambos. A explicação do modo de ser do 

ser social busca-se na relação entre o antropológico (específico/parcialidade) e a sua 

totalidade ontológica – unidade entre este aspecto e o dado natural do ser social, sempre 

renovado/negado pelo contínuo processo de sua universalização, garantida pela 

apropriação/objetivação, como movimento que pressupõe as condições de produção e 

reprodução da existência humana. 

O desenvolvimento histórico do ser social é parte do desenvolvimento da natureza, 

sem com ela se confundir e sem guardar relação de identidade. Essa relação, mediada pelo 
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trabalho, passa a estabelecer e constituir, ontológica e historicamente, a essência do ser 

social. Assim é que, referindo-se ao complexo
14

 da atividade produtiva humana, ou o que 

Marx denominou de mediação primária, ela consiste na forma de intervenção organizada e 

consciente que o homem exerce sobre a natureza, no sentido de transformá-la para responder 

às necessidades de produção e reprodução de sua existência. Ou seja,  

 

a primeira premissa de toda a história humana é, naturalmente, a existência de 

indivíduos humanos vivos.[...] e assevera: a premissa de toda a existência humana, 

e portanto, também, de toda a história, ou seja, a premissa de que os homens têm 

de estar em condições de viver para poderem fazer a história. Mas da vida fazem 

parte sobretudo comer e beber, habitação, vestuário e ainda algumas outras 

coisas...[...] mas destaca: este modo da produção não deve ser considerado no 

seu mero aspecto de reprodução da existência física dos indivíduos... (MARX; 

ENGELS, 1984, p. 14-5) [grifos nossos]
 
 

 

 

Aqui fica evidente que a produção da existência material é obra dos próprios homens. 

Nesse processo, são estabelecidas as relações de todos os matizes, de onde se constitui a 

essência humana. O desenvolvimento e as transformações operadas por esta atividade, quer 

sobre a natureza, quer sobre si próprio, vão ensejando novas necessidades e ao mesmo tempo 

dotando o ser social de poderes, adormecidos em suas potencialidades, para atender às suas 

novas demandas. A cada atividade realizada, o homem amplia suas capacidades de pôr novas 

necessidades e de oferecer suas respostas e aperfeiçoar sua capacidade de realizar. Daí se 

concebe o homem como um ser que vive em sociedade e produz as condições necessárias à 

sua existência, de maneira inerentemente social. É possível perceber, então, que 

diferentemente das concepções anteriores, a compreensão que Marx estabelece, para 

identificar a dupla condição de ser natural e social do homem faz com que o pensador alemão 

conceba essa relação entre o homem e a natureza . Não de maneira a torná-las duas instâncias 

contidas em si mesmas e em oposição irreconciliável, mas como uma unidade que, mediada 

pelo trabalho, permita um processo de transformação em ambas as dimensões que encerram a 

natureza do homem. No processo de trabalho, o homem 

 

põe em movimento as forças naturais de seu corpo, braços e pernas, cabeça e 

mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à 

vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao 

mesmo tempo modifica sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades 
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 Esta categoria, nós buscamos em Gyorgy Lukács (2004). Este filósofo (1885 – 1971) trabalha com a ideia de 

“complexo de complexos”. Com isto pretende expressar, através desta categoria, o movimento da totalidade 

social que se processa de maneira tal que cada parte, por singular que seja, mantém um intenso e denso 

conjunto de relações com outras partes; isto quer dizer que a categoria mais simples e abstrata do ser social é 

já um complexo. Ao utilizar esta categoria, o filósofo pretende expressar a maneira como evolui o ser social, 

para isto chamando à vida, inúmeros “complexos de atividades”, tais como o trabalho, a linguagem a 

sociabilidade, etc. 
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nela adormecidas e submete ao seu domínio o jogo das forças naturais. 

(MARX, 1996, p. 202).
 
[Grifos Nossos]. 

 

 

Como se pode observar, a partir desse enunciado marxista, no processo de trabalho, o 

homem põe em movimento todas as suas capacidades, de forma que nessa atividade, além de 

surgir o objeto transformado, traz com ele o seu modo de produzir. Conteúdo e forma surgem 

como resultado do mesmo processo de criação. Esse modus operandis, atende a um profundo 

processo de construção da subjetividade humana, na medida em que, carregado de elementos 

que pressupõe o trabalho criador, incorpora-se à experiência humana, objetivando-se, através 

do produto acabado e da organização do trabalho, em forma de conhecimento sistematizado. 

Desse modo, a atividade produtiva é então a fonte da consciência.  

Esse processo parece elucidar-se quando identificamos os nexos causais que 

estruturam e põem em movimento esta mediação, denominada trabalho. Como categorias 

fundamentais do ato laboral, as finalidades e o estabelecimento dos meios, assumem ao lado 

da causalidade, o triangulo do qual não pode prescindir a atividade do homem. Fazer existir e 

dar sentido a essa estrutura é um atributo essencialmente humano. Ao lado deste aspecto 

ontológico, torna-se necessário considerar este conjunto nas inter-relações que organizam e 

dão movimento ao seu funcionamento interno. Concebe-se que todos esses elementos 

citados, constituintes e estruturantes da mediação, estabelecem entre si, relações de relativa 

autonomia e de determinação entre eles. De maneira que a mudança na natureza de qualquer 

um deles pode contribuir para modificações na forma e no conteúdo dos demais. Assim é que 

alterações das necessidades, acompanhadas de mudanças de finalidade, podem implicar 

mudança dos instrumentos necessários à atividade que será realizada. Porém, qualquer que 

seja a mudança, não altera a estrutura da mediação, o que lhe dá estatuto de universalidade.  

Na qualidade de complexo estruturante, que dá forma e conteúdo aos processos de 

reprodução social, o trabalho acaba exercendo, sobre as demais formas de práxis, uma 

influência fundamental. A natureza ontológica da atividade produtiva humana, ou seja, do 

trabalho, o torna modelo dos demais complexos, sem entretanto a esses ser redutível. Dessa 

maneira é possível afirmar que a educação como práxis social, estabelece com as demais 

formas de práxis, uma relação de identidade e de não identidade. Caracterizá-la nessa dupla 

feição, significa encontrar elementos que lhe são comuns e aqueles que as distingue. Como 

atividade que se caracteriza por ser práxis, esta se constitui da existência de um agente; um 

objeto sobre o qual a ação se realiza; de uma finalidade a que se destina a ação; de um 

produto final e dos meios ou instrumentos, através dos quais se processa a realização da 
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atividade. Em termos gerais, essa estrutura corresponde à atividade, que segundo a 

concepção marxista, representa a categoria fundante do ser social, o trabalho. 

Uma análise mais atenta do processo de trabalho nos oportuniza observar que ele se 

realiza mediado por uma forma específica de cooperação. Nesse sentido, os homens no 

conjunto do ato laboral, estabelecem entre si formas de comunicação, com vistas a viabilizar 

de maneira harmoniosa a finalidade pretendida. As relações que se estabelecem nesse âmbito, 

por sua natureza social, fazem emergir um conjunto de mediações que orientam a atividade, 

oferecendo-lhe conteúdo e forma. A organização do trabalho, mesmo em seus primórdios, 

fez surgir códigos e normas de convivência, regras, divisão de tarefas, finalidades sociais da 

produção, valores, etc. Mediações que, tendo como pano de fundo a relação dos homens com 

a natureza, passam através dela a expressar a relação entre os homens. Tendo origem na 

práxis produtiva, esse complexo de mediações passa a se constituir na práxis social. A 

relação de dependência entre elas, faz com que mudanças que venham a ser operadas em 

qualquer das partes, vá incidir sobre a outra. Essa compreensão é possível à medida que 

tomamos ambas como componentes da totalidade social. Abordaremos em seguida a 

atividade educativa cujas bases encontram-se na atividade que cria o homem, ou seja, o 

trabalho. 

 

1.4 A Atividade educativa como atividade humana 

 

Buscando compreender o complexo da educação em suas dimensões 

históricas/ontológicas, Saviani (2007) mostra- nos como a educação vai sofrendo mudanças 

em seu estatuto ôntico
15

, à medida em que os homens vão operando transformações na forma 

de organizar a produção de sua existência. Afirma o autor: 
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 Achamos bastante interessante o tratamento que Macário (2007) dá ao aspecto ôntico dos complexos que 

compõem o ser social. O referido autor toma os aspectos ônticos em suas potencialidades históricas, dotando-

os de movimento, de modo a contribuir para que esta importante abordagem marxista possa estar livre de 

qualquer viés metafísico. Neste sentido, destacamos a seguinte passagem: “[...] percebem equívocos (o 

sentido de ontologia na perspectiva marxista) do tipo considerar ontológicas aquelas categorias que 

apresentam um certo caráter de perenidade na contextura do ser social em detrimento daquelas que se 

apresentam como efêmeras. No primeiro caso, desfrutariam de estatuto ôntico, categorias universais como o 

trabalho, a linguagem, a sociabilidade, cuja existência se prolonga desde os primórdios da esfera social de ser 

e deve permanecer no futuro. Os atos individuais, as relações que as pessoas travam no seu cotidiano, os 

fenômenos passageiros seriam carentes de onticidade. Daqui até a essência como algo que está posto ab inito 

(Desde o começo; desde a origem) e mantém-se no curso da história (natural e social), desdobrando-se ou 

expressando-se nas ações dos indivíduos, não há distância alguma. Os que assim procedem operam no escopo 

das noções metafísicas, teológicas ou idealistas do Ser, mesmo que o façam imbuídos das mais sinceras 

intenções de prestar culto ao construto de Marx e marxista” (p.1). 
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no ponto de partida a relação entre trabalho e educação é uma relação de 

identidade. Os homens aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de 

produzi-la. Eles aprendiam, a trabalhar trabalhando. Lidando com a natureza, 

relacionando-se uns com os outros, os homens educavam-se e educavam as novas 

gerações. A produção da existência implica o desenvolvimento de formas e 

conteúdos cuja validade é estabelecida pela experiência, o que configura um 

verdadeiro processo de aprendizagem (p. 154). 

 

 

O advento da divisão social do trabalho suscita, mesmo que aparentemente, uma 

separação entre trabalho
16

 e educação. No contexto das comunidades primitivas, dado o 

baixo grau de desenvolvimento das forças produtivas, a educação era completamente 

identificada com o próprio processo de trabalho. Com a dissolução dessas relações e, 

conseqüentemente, do modo como reproduziam a sua existência, introduze-se uma cisão na 

unidade da educação. Surgem as escolas, cuja finalidade era educar, em outros termos, 

aqueles setores da sociedade que passaram a dispor de tempo livre, em função de terem 

garantidas as suas sobrevivências à custa do trabalho de outros.  

O desenvolvimento histórico vai, desse modo, tornando cada vez mais a educação um 

complexo que, abdicando de sua relação direta com a natureza, vai - se constituindo em um 

conjunto de práticas que se põe no âmbito das relações do homem com o outro e com o 

gênero. Mas, como afirmamos anteriormente, é óbvio que existe um momento de identidade 

entre o trabalho e todas as atividades que compõem a práxis social (nessas, a educação): 

todas são atividades teleológicas; têm um sujeito e um objeto. Para ser desencadeada 

pressupõe uma teleologia e o estabelecimento dos meios etc. etc. Mas o estatuto do objeto de 

cada atividade, a função social de cada uma, a necessidade a que cada um responde no seio 

do metabolismo societal é o que deve ser entendido. Entendemos ser aí que está a 

especificidade de cada atividade social.  

Mesmo que a gênese da educação radique na atividade produtiva humana, pode-se 

afirmar que a educação não é, a princípio, uma mediação econômica. A concomitância não 

faz surgir, necessariamente, uma relação de permanente identidade entre essas duas esferas 

do ser social. Como já demonstramos, a cooperação, a linguagem, como nexos causais fazem 

emergir do âmbito da atividade produtiva humana, categorias que não são necessariamente 

econômicas. As regras, as normas, as formas de divisão que ocorrem no âmbito da atividade 

são mediações que, gradativamente, mas sem perderem em definitivo os seus vínculos com a 

atividade laboral, vão junto com o conhecimento, ganhando uma relativa autonomia. 
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 Há setores, no campo do marxismo, que entendem ser trabalho apenas aquela atividade dirigida à 

transformação da natureza, de modo que, as demais atividades ou complexos que compõem a sociabilidade 

humana e não dispõe desta mediação, teria um estatuto ontológico radicalmente diferente do trabalho, o que 

não incluiria qualquer destas atividades como expressão desta categoria fundante do ser social. 
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Autonomia no sentido de que passam, elas próprias, a se constituírem em complexos, com 

outros objetos sobre os quais os sujeitos incidem; e de estabelecerem mediações entre os 

homens, sem necessariamente estarem submetidas diretamente à natureza, (aquela objeto da 

atividade laboral, primária) como condição de sua existência. Daí a gênese de mediações que 

assumem formas, hoje organizadas, do direito, da política, da cultura, das artes, da educação, 

etc. Pode-se afirmar que elas vão se constituindo em “mediações da mediação”.  

Nessa perspectiva, para nós, a educação em sua condição ontológica tem origem na 

atividade produtiva. Entretanto as formas sempre progressivas e complexas que essa 

atividade vai assumindo, na medida em que se ampliam as necessidades humanas, vão 

oportunizando a educação como “mediação da mediação”, definir seu estatuto social, bem 

como o objeto sobre o qual a ação se faz realizar. Diferentemente da atividade produtiva 

humana, identificada como mediação primária, em que a finalidade da ação está dirigida à 

natureza, com vistas à sua transformação, a educação atua na consciência do sujeito, de 

modo a propiciar mudanças que viabilizem a reprodução de sua existência como ser 

genérico. Argumentar no sentido de estabelecer este objeto, nos remete a uma questão: entre 

outros aspectos, onde repousa a ideia central do marxismo, sobre a práxis? No fato de que o 

homem, através e no exercício da atividade dirigida à transformação, ao fim e ao cabo desta 

atividade, ao produzir objetos, resultados de uma ação consciente e deliberada, 

simultaneamente, produz a si mesmo, como ser humano. Tomado como unidade entre 

matéria e consciência, o homem, promotor da ação que transforma a natureza, faz incidir, 

sobre si mesmo, através deste ato, mudanças em nível da consciência e da subjetividade. 

Neste sentido é possível conceber o trabalho como uma atividade que reúne e torna uma 

unidade a relação de objetivação e subjetivação
17

, processos que, ocorrendo de forma 

simultânea, porém sem se confundir, são fundamentais para contribuir na consecução de um 

ser humano cada vez mais humano. Os processos de objetivação/subjetivação se caracterizam 

por apropriações realizadas pelo homem, de toda a riqueza espiritual já produzida pela 

humanidade. 

A constituição do ser humano, como resultado dessa atividade, não tem um fim em si 

mesma, como pode ser demonstrado historicamente, tampouco está restrito ao atendimento 

de necessidades imediatas. A produção material e espiritual se constitui no elemento 

essencial que garante a continuidade do gênero humano. As transformações ocorridas em 

função do trabalho não se operam apenas na fração-natureza, objeto da ação do homem. As 
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 Categorias que têm, neste texto, o mesmo significado de objetivação/apropriação, usadas em outros 

momentos. 
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transformações ocorrem também no sujeito da ação, nesse caso o homem. Como atividade 

que reúne o conjunto corpóreo humano, o trabalho põe em movimento o ser humano em sua 

plenitude, exercendo mudanças que vão além da sua dimensão físico-biológico. Para o 

marxismo, a consciência é uma forma de manifestação da matéria, em um profundo estágio 

de seu desenvolvimento. O primado da matéria sobre a consciência
18

 põe esta última nos 

limites da relação entre totalidade ontológica e antropológico/histórico, propiciadores do ser 

social. Todavia torna-se necessário esboçar uma moldura teórico-conceitual que possa 

informar o estatuto da consciência a que nos referimos. Trata-se de proceder com a exegese 

dos processos que determinam a sua existência.  

As correntes filosóficas que antecederam ao marxismo, quando buscaram tratar de 

identificar os condicionantes que engendram a produção da consciência, estabeleciam, de 

certa forma, uma relação de identidade, entre essência humana e consciência. Afirmavam, 

quase sempre, constituírem-se a mesma coisa, dado o fato de que para muitos a essência 

humana era em última instância, a forma como a consciência dos homens se expressava em 

seus atos individuais. O fato é que, por um longo período de sua história, a humanidade 

logrou conceber a essência/consciência humana como um atributo sobrenatural, originada em 

entidades espirituais, muitas vezes bastante distanciadas do mundo dos homens.  

A forma e o conteúdo dessa essência, assim definida, ou seja, no plano das ideias, 

assumiram, muitas vezes, o caráter de um sujeito essencialmente moral, ético, em que se 

dava ênfase a um dever-ser, projetado a priori, antes mesmo da existência daquele que lhe 

daria sentido, ou seja o próprio homem. Nesse sentido, o tornava um ser abstrato, 

individualizado e com um fim em si mesmo. Uma determinação realizada mesmo anterior à 

existência humana. Dessa maneira, os homens teriam surgido apenas para incorporá-la, sendo 

eles fiéis depositários de uma essência constituída à sua revelia, nada mais lhes restando 

senão submeter-se aos seus desígnios, previamente definidos.  

Certamente que o nosso entendimento em torno dos determinantes que engendram a 

consciência segue em uma direção contrária a esta aqui referida. Como já foi anunciado, para 

o marxismo, a consciência e a matéria gozam do mesmo estatuto ontológico. Lukács (2004) 

afirma que apesar de Marx compreender a consciência como um produto tardio da evolução 
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 “Quando atribuímos uma prioridade ontológica a determinada categoria com relação a outra, entendemos 

simplesmente o seguinte: a primeira pode existir sem a segunda, enquanto o inverso é ontologicamente 

impossível. É algo semelhante à tese central de todo materialismo, segundo a qual o ser tem prioridade 

ontológica com relação à consciência. Do ponto de vista ontológico, isso significa simplesmente que pode 

existir o ser sem a consciência, enquanto toda consciência deve ter como pressuposto, como fundamento, algo 

que é. Mas disso não deriva nenhuma hierarquia de valor entre ser e consciência. /.../ O mesmo vale, no plano 

ontológico, para a prioridade da produção e da reprodução do ser humano em relação a outras funções.” 

(LUKÁCS, 1979, p. 40-41). 
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ontológica material, 
 
entende que a sua existência está submetida à mesma lógica que faz 

produzir o ser social. Para o materialismo histórico e dialético, a predominância das bases 

materiais da produção e reprodução da vida social é essencial no processo de produção das 

formas de consciência, do pensamento. A consciência não pode ser obra exclusiva da própria 

consciência, ou seja, não pode ter origem no plano unicamente das ideias separada das bases 

reais a partir das quais as relações se estabelecem. A consciência, que se constrói a partir das 

categorias lógicas do pensamento, encontra dificuldades para apreender as relações em sua 

essencialidade. Para ele, a consciência se compõe de representações, ideias, pensamentos, 

sem entretanto ser, por si só, determinante da essência, mas parte integrante dela. Entretanto, 

a consciência em geral, traduz, idealmente, as relações materiais dominantes. A consciência, 

como complexo que compreende a existência do ser (social) em sua dupla dimensão, ou seja, 

ser-genérico e ser singular está vinculada às práticas sociais. É, nesse sentido, produto da 

materialidade e das contradições entre os diferentes interesses de grupos e classes sociais, em 

determinado momento histórico. Entretanto torna-se necessário conceber esses nexos em 

suas determinações de reciprocidade. À medida em que é tomada como produto das relações 

reais produzidas no âmbito da realidade histórica e social, essa consciência passa a ter 

importante papel como estruturante dessas mesmas relações. A sociabilidade, que faz surgir 

determinadas formas de consciência, passa a se estruturar a partir da forma como essa 

consciência reproduz essas relações. Não há uma determinação mecânica e unívoca. Do 

contrário, pode-se imaginar que as mudanças podem ocorrer isoladamente, em qualquer dos 

nexos causais, sem implicações nos demais. Esta relação de determinação recíproca está 

devidamente expressa quando Marx (1984)
 
afirma que 

 

A consciência é desde o início um produto social: ela é mera consciência do meio 

sensível mais próximo, é a conexão limitada com outras pessoas e coisas fora do 

indivíduo. A consciência jamais pode ser outra coisa que o homem consciente e o 

ser dos homens é seu processo real de vida (p.22). 

 

 

Ao pressupor uma condição histórica à essência humana, afirmando que esta não 

consiste em outra coisa senão como sendo o produto das relações sociais, a concepção 

marxiana, por este caminho assegura que todas as atividades decorrentes da ação dos homens 

estão também determinadas por essa condição histórica, deduzindo-se que a atividade 

produtiva humana produziu o ser social, com ele produziu a consciência social. Assim 

concluímos que é inconcebível a ideia de educação anterior ao homem. Pode-se, então, 

ratificar que como práxis social, a educação está umbilicalmente vinculada às práticas 
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humanas. A natureza desse complexo encerra duas dimensões distintas, porém inseparáveis 

do processo de apropriação das objetivações humanas, ou seja, a educação tem um caráter 

ontológico, ao se constituir em concomitância com o ser social, estabelecendo com ele uma 

relação dialética de criador e criatura. Caracteriza-se como mediação, cuja especificidade 

consiste em mediar o processo de apropriação, pelo indivíduo, da riqueza espiritual 

produzida pela humanidade. Ela opera com vistas a contribuir, de forma significativa, com a 

finalidade de produção e reprodução do ser social, ou seja, a de tornar o ser humano cada vez 

mais humano. Entendemos que aqui reside o caráter de universalidade dessa mediação. 

Nessa perspectiva, pode - se afirmar que,  

 

Ela [a educação] constitui a totalidade dos gestos, das ações, das atividades que os 

homens exercem uns sobre os outros no sentido de proporcionar os mecanismos de 

assimilação, por parte dos indivíduos, dos elementos da cultura material e 

espiritual produzidos pela humanidade (MACÁRIO, 2006, p.14). 

 

 

A educação, como mediação, pressupõe a reprodução subjetiva do conteúdo e da 

forma das objetivações sociais, produzidas pelo gênero humano e apropriadas pelo sujeito. 

Instrumento, através do qual se processa a sua inserção (do homem) como ente social. As 

objetivações são mediadas pela consciência, onde repousa a capacidade de desenvolver 

alternativas, de proceder com escolhas. Todavia essas escolhas e alternativas devem ser 

compreendidas em seus limites, sejam sociais ou de ordem individual.  

Esse processo de engendramento do ser social põe em evidência uma relação de 

dialeticidade, na qual as categorias se constituem em unidades, tais como individuo e ser 

genérico, objetivação e apropriação, matéria e consciência. Relacionam-se em um contínuo 

processo de transcendência, em que a negação e a afirmação são aspectos do mesmo 

movimento, caminhando na perspectiva de totalidade social. A compreensão dos processos 

que engendram o ser social seria ininteligível se não tomássemos a reprodução da totalidade 

social, como sendo síntese de atos singulares e uma unidade que congrega em si uma relação 

de dependência e de negação entre ser genérico e ato singular desse ser. A forma que o ser 

genérico (a realidade) encontra para se expressar é através dos atos singulares dos sujeitos. 

Esses atos, resultados de um processo de apropriação das objetivações passadas e presentes, 

quando expressas, são já resultados de um processo de apropriação ativa, ocorrida como 

condição da existência do sujeito. A continuidade dessa existência como ser social, se faz 

garantir quando esses atos singulares tributam ao ser genérico novas formas de ser e de estar 

no mundo. Por outro lado, a condição de renovação qualitativa do ato singular, agora 
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realizado em outras bases, revigorado por outras e novas apropriações de objetivações, está, 

muitas vezes, na dependência da possibilidade de apropriação, pelo sujeito, do conteúdo 

sempre renovado do ser genérico. De forma que é possível perceber que ambos -, ser 

genérico e ser singular -, formam uma unidade, em que o desenvolvimento de um é condição 

para o desenvolvimento do outro. Nesse sentido, a educação é a mediação através da qual o 

ser singular processa a apropriação do ser genérico -, que anteriormente mencionado, 

consiste, entre coisas, das atitudes, os valores, as relações sociais, os instrumentos e meios de 

trabalho, a cultura, o conhecimento, etc. – e realiza a sua objetivação, devolvendo ao ser 

genérico, através das mais diferentes formas de práxis, aquela apropriação, agora 

qualitativamente diferente. Esse ato ontológico contribui para o desenvolvimento da dupla 

dimensão do ser social. Assim procedendo, o complexo educativo cumpre uma função 

essencial no processo evolutivo do ser, pois como mediação social, a educação opera 

transformações no plano subjetivo e objetivo, na esfera da individualidade e da genericidade, 

e passa a garantir, nessas bases, a continuidade da experiência humana. 

Ao exercer importante influência no complexo da educação, o binômio 

adaptação/transformação é parte constituinte do processo de engendramento do ser social. O 

primeiro se relaciona com a ideia de que a condição de se fazer humano consiste em 

apropriar-se das experiências humanas já realizadas e consolidadas historicamente, como 

características inerentes à sua existência. A sociabilidade, como processo de adaptação, é 

uma construção histórica que pressupõe a existência de necessidades que transitam no campo 

da imediaticidade biológica, como cumprimento de imperativos naturais, mas é ao mesmo 

tempo, o estabelecimento de formas de convivência que exigem a incorporação, por parte dos 

homens, do patrimônio cultural, construído, através das mediações entre homem (sociedade) 

e natureza.  

Entretanto em plena relação com a condição anterior, a transformação é também uma 

forma e condição de existência, à medida que o processo de adaptação não se realiza de 

forma passiva pelo ser social. O homem, em suas relações com a natureza e com os demais 

homens, ao construir a sua sociabilidade, faz intervindo na realidade, atuando sobre o 

existente com a finalidade de realizar o ainda inexistente. Daí se percebe que, 

paradoxalmente, o ser social se faz sempre do ato de transcendência, do já existente para o 

ainda não existente, concretamente. O acesso a esse patrimônio, em ininterruptos processos 

de fazer e refazer o existente, permite que o homem se distancie cada vez mais de sua 

condição natural – sem que para isto se afaste em definitivo - e possa, negando-se enquanto 

natureza, firmar-se como ser humano-genérico.  
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A segunda dimensão presente na educação, nos moldes como vimos discutindo é a 

dimensão da parcialidade. Assim como o trabalho, todas as demais relações do ser social 

são mediadas (LUKÁCS, 1979)
19

. Dessa maneira, as atividades, qualquer que seja a sua 

natureza, estão de certa forma, condicionadas a esse imperativo. A educação, como complexo 

da práxis social e na qualidade de condição ontológica, está sujeita às mesmas determinações 

históricas das demais formas de práxis. Desse modo, é importante observar que mesmo os 

complexos mais universais vão se pondo no transcurso da história de maneira que podem 

aparecer e desaparecer, em conformidade com as necessidades da evolução do ser social. 

Nem todo complexo desfruta da universalidade e do grau de “necessidade” que o trabalho, 

que é uma eterna necessidade da existência humana, como a linguagem, a sociabilidade, a 

educação. Todos esses, à medida que vão - se pondo, incorporam todas as experiências e 

vicissitudes que as circunstancias históricas lhes proporcionam. Para nós esse complexo       

[a educação no sentido largo] já estava presente nos primeiríssimos estágios de evolução da 

espécie humana; ela continua presente na sociedade atual. Mas ela sempre foi a mesma? Não. 

O complexo da educação tem, também, um caráter radicalmente histórico. Ela se forma no 

curso da história. 

A construção de nossa argumentação, como já demonstrado, caminha no sentido de 

compreender a educação como complexo histórico e social, tendo o seu estatuto ontológico 

explicação apenas na medida de sua relação com a existência do ser social. Portanto, 

educação e ser social são indissociáveis. Como este último tem uma existência que se 

manifesta na dupla dimensão da universalidade e da parcialidade, o movimento dialético 

também acompanha a existência da educação como complexo. Assinalamos que se o caráter 

de universalidade da educação está na possibilidade sempre concreta de contribuir no 

processo de tornar o ser humano cada vez mais humano, o caráter de parcialidade da 

educação diz respeito a que, como mediação, se define pela existência dos objetos culturais 

historicamente construídos e postos à disposição dos homens, de modo que a sua apropriação 

possa contribuir de forma significativa para compreensão da realidade concreta e favoreça 

uma atuação em determinadas condições históricas, herdadas de gerações passadas, no 

sentido de (re) produzir as condições materiais e espirituais, de sua existência. Nessa 
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 Segundo Lukács: “não pode existir nem na natureza, nem na sociedade, nenhum objeto que neste sentido [...] 

não seja mediato, não seja resultado de mediações. Deste ponto de vista, a mediação é uma categoria objetiva, 

ontológica, que tem que estar presente em qualquer realidade, independente do sujeito.” (1979: p. 90). 

LUKÁCS, György. Ontologia do ser social. A falsa e a Verdadeira Ontologia de Hegel. Trad. Carlos Nelson 

Coutinho. São Paulo: Ciências Humanas, 1979. 
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situação se pode identificar a sua condição de parcialidade
20

. Entretanto mais do que o dado 

histórico, o que define a parcialidade da educação, como se pode observar, é exatamente o 

fato de que seus fins estão em contradição com os fins da educação como universalidade. 

Como parcialidade, está orientada, nas atuais circunstâncias históricas, ao sujeito imediato, 

abstrato, enredado em um cotidiano alienado
21

, atuando na esfera do sujeito-em-si.  

Com a finalidade de dar continuidade à construção do itinerário teórico metodológico, 

desenvolveremos a seguir algumas categorias que ao lado das acima já explanadas julgamos 

essenciais ao corpus teórico que dará base à nossa pesquisa e suas análises. Seguiremos a sua 

construção articuladas aos fundamentos marxianos. Trata-se daquelas categorias que, a nosso 

ver, situam-se no campo da discussão pedagógica, sendo elas: formação, práxis curricular e 

conhecimento escolar.  

 

1.5 Formação Humana e construção do ser social: processos de apropriação/objetivação 

do patrimônio cultural - espiritual e material - acumulado pela humanidade 

 

O tema da formação já foi de algum modo tratado anteriormente. Assim, 

procuraremos abordar a questão de maneira a não torná-la repetitiva. Mas, dada a 

necessidade de especificar a formação no âmbito dos processos educativos, julgamos 

necessário retomar brevemente, alguns aspectos essenciais, já abordados, para referenciar e 

fundamentar a nossa concepção. Iremos trazer aspectos que estão no âmbito da formação 

humana, em geral, para em seguida, situá-la no âmbito das práticas educativas. Nesse aspecto 

particular, trata-se de formular a concepção de formação na relação de indissociabilidade que 

ela estabelece com a práxis curricular e o conhecimento escolar. Estamos afirmando que só é 
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 Esclarecemos que a ideia de parcialidade e universalidade, como dimensões da existência humana, e, 

portanto, de toda e qualquer atividade dela resultante, está mediada pela categoria de transcendência, 

anteriormente explicitada. Afirmamos, todavia, que a presença do homem, em qualquer circunstância de sua 

existência, denota a presença deste movimento, como que inerente ao ser social. As condições, sempre 

históricas desta existência, criadas e recriadas a partir das condições históricas herdadas de gerações passadas, 

constituem parcialidades, na medida em que, como partes do desenvolvimento humano estão sempre 

propensas a sofrerem mudanças, expressando assim o seu caráter de não linearidade, tampouco de eternidade 

no espaço e no tempo. 
21

 A relação entre cotidiano e alienação como categoria assenta-se na compreensão estabelecida por Agnes 

Heller. Neste sentido a alienação não reside na coisa em si, mas na relação que os sujeitos estabelecem com 

as atividades. Apesar de extensa, entendemos ser necessária a reprodução na íntegra de uma citação de Duarte 

(1996) que se referenciando nesta autora, torna esclarecedora a sua concepção a respeito da questão. “Creio 

que no fundamental, a essência da alienação da vida cotidiana não há de ser buscada no pensamento ou 

nas formas de atividade da vida cotidiana, mas sim na relação do indivíduo com essas atividades, assim 

como em sua capacidade ou incapacidade para hierarquizar, por si próprio essas formas; em sua capacidade 

ou incapacidade, enfim, para sintetizá-las em uma unidade. De fato, esta capacidade depende da relação que o 

indivíduo mantém com o não cotidiano, isto é, com as diversas objetivações genéricas para-si.” (p. 39) 

[Grifos Nossos] 
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possível, nesses marcos, a abordagem da formação em si mesma, em um processo de 

abstração mental, porque situá-la no âmbito das práticas educativas é tomá-la em relação de 

unidade com as demais categorias citadas. Na perspectiva da análise, concebe-se a formação 

como processo orientado por finalidades; intencionalidades objetivadas por sujeitos que 

atuam mediados por determinadas condições de trabalho e se utilizam de um determinado 

conhecimento para buscar responder aos objetivos propostos. 

Como é sabido, para o materialismo histórico e dialético, não existe uma formação 

idealizada, já existente, a ser perseguida. Não há um pressuposto cristalizado em que todos os 

esforços sejam dirigidos a orientar a formação humana com vistas a moldar o sujeito a esse 

pressuposto. Essa perspectiva perderia o seu caráter de historicidade, tornar-se-ia abstrata, 

pois desconsideraria o fato de que a essência humana -, produto de ininterruptos processos de 

formação -, corresponde às relações sociais construídas pelos próprios homens. 

Tomamos a formação humana
22

 como tensão e processos de apropriação e 

objetivação, realizados pelos sujeitos, em momentos concomitantes, em que num primeiro 

instante abstrai e apropria-se ativamente das relações que interconectam os nexos causais da 

realidade, para em seguida, objetivá-los, com vistas a depositar nessas relações, elementos 

novos, resultantes de confrontos feitos pelo sujeito no plano de sua subjetividade, entre 

experiências já acumuladas e os desafios que se lhes apresentam. A formação como atividade 

realizada sempre na tentativa, ao mesmo tempo espontânea e intencional, de natureza 

coletiva e individual; universal e parcial, de responder às necessidades do ser social. 

Entretanto não estamos advogando a existência de um processo sempre descontínuo de 

formação. Pensamos nos aspectos históricos, mas articulados por uma espécie de “fio 

condutor”; por algo que dá sentido à existência e à continuidade da espécie e do gênero 

humano. Para nós, a formação humana tem por fundamento ontológico o trabalho. Dessa 

atividade decorrem as demais mediações que, em conjunto, atuam na sociabilidade 

construída por esses nexos, de modo a garantir a perpetuação social e histórica da espécie e 

do gênero humano. A produção daquilo que é necessário ao ser social põe-se nas dimensões 

dos elementos materiais e imateriais, destinada ao atendimento das necessidades materiais e 

espirituais do indivíduo, mas também esses mesmos aspectos (materiais e imateriais) no 

plano da produção e reprodução do gênero humano. Compreendemos, nessa perspectiva, a 
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 Tomamos a categoria formação humana na mesma compreensão de humanização. Entendemos deste modo 

por considerar que a formação, assim como a humanização, numa perspectiva do materialismo histórico, são 

processos que transcendem aos apelos de uma abordagem moral, valorativa da espécie e do gênero humano. 

São processos que se realizam com  base em uma realidade objetiva; multifacetada, histórica. Apesar da 

complexidade de fatores envolvidos no processo, a sua abordagem para ser coerente, requer ser feita no plano 

de uma filosofia monista; a realidade concebida como totalidade. 
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existência de um processo através do qual o indivíduo singular insere-se no gênero humano. 

Trata-se dos processos de apropriação, pelos sujeitos, do patrimônio cultural - espiritual e 

material -, acumulado pela humanidade, em cada momento histórico (TONET, 2005).
23

 

Desse modo, faz sentido afirmar que tornamo-nos humanos pela apropriação daquilo 

que se constitui enquanto patrimônio do gênero humano. Esse é o movimento através do qual 

se garante um continuo processo de formação humana. O patrimônio cultural existente, 

disponibilizado, é o conteúdo com o qual se garante uma relação harmoniosa, não destituída 

de conflitos, entre o imediatamente necessário, como condição para a reprodução imediata e 

o futuro do gênero humano. Implica afirmar que não reduzimos a formação, como sendo 

baseada exclusivamente no espírito humano, mas necessita-se buscá-la na práxis. É nessa 

esfera da existência do ser social que se cria a realidade humana. Mesmo observando que 

nem sempre a representação gráfica é suficiente para dar conta do movimento realmente 

existente, em síntese, poderíamos representar o referido processo da seguinte forma: 

  

 

 

 

Se considerarmos o ser social como sendo a unidade entre o singular e o universal, 

mediado pelo particular, cabe perguntar: sob quais condições ocorrem essa 
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 TONET, Ivo. Educação, Cidadania e Emancipação Humana. Ijuí-RS, Ed. Ijuí: 2005. Como já explicitado 

anteriormente, entendemos a educação como sendo o processo de mediação das apropriações. Neste sentido, 

corroboramos com a compreensão do autor referido que, segundo ele, “à educação, num sentido 

extremamente amplo, cabe a tarefa de permitir aos indivíduos a apropriação dos conhecimentos, habilidades e 

valores necessários para se tornarem membros do gênero humano” (p. 222). Para o referido autor as 

condições em que se organiza historicamente a sociedade, sob a égide das relações do capital, são impeditivas 

para uma educação integral. Dada as raízes sociais que estruturam a desigualdade social. Neste sentido o 

autor advoga a existência de atividades educativas que possam orientar esforços na formação de indivíduos 

comprometidos com o advento de uma sociabilidade que permita as condições, para a realização de uma 

educação com estes moldes. 

Fig. 1 Formação do Gênero Humano e do Indivíduo 
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formação/humanização? Qual a particularidade desse processo? Sendo o trabalho a atividade 

mediadora desse processo e estando este, no atual momento histórico, dirigido à produção de 

valor de troca, portanto alienado de sua condição precípua, a humanização/formação do ser 

social, dá-se sob as mais vis condições de alienação. A contradição se coloca de modo que a 

universalização cada vez mais crescente do ser social resulta em um processo também 

crescente de diástase entre o ser singular e o gênero humano.  

Como ocorre esse processo nos limites e na especificidade dos processos educativos? 

Segundo Duarte (1996), a educação escolar cumpriria o papel de formação humana, à medida 

que propiciasse, através do trabalho educativo, a transição entre a vida cotidiana e as esferas 

não-cotidianas da reprodução social. Esse trabalho educativo (SAVIANI, 2005)
24

 produziria 

no indivíduo singular, a humanidade. O que equivale afirmar que a formação, no âmbito da 

educação escolar, ocorre quando “cada indivíduo singular se apropria da humanidade 

produzida histórica e coletivamente, quando este se apropria dos elementos culturais 

necessários à sua formação como ser humano” (DUARTE, 2005). Se a especificidade da 

formação, no âmbito da educação escolar, é o trabalho com o conhecimento, trata-se de 

articular as finalidades dessa formação com um conteúdo que lhe corresponda. Saviani 

(2005) afirma que “a escola existe para propiciar a aquisição dos instrumentos que 

possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos 

rudimentos desse saber” (p. 15). 

A formação humana, que se coloca na perspectiva teórico-metodológica, 

desenvolvida por nós, tem o caráter de formação integral, destinada à construção do sujeito 

omnilateral. Tomado em sua unidade entre ser e consciência, objetividade e subjetividade, o 

ser social reivindica uma formação que o considere em sua dupla dimensão de universalidade 

ontológica e parcialidade histórico-antropológica. Sem perder de vista o caráter de totalidade 

do ser, a formação atende à tensão dialética entre a condição de ser ad infinitum do sujeito e 

as exigências relativamente imediatas que as determinações históricas solicitam.  

Um processo que combina de forma harmoniosa, o imperativo de universalidade do 

ser social e sua parcialidade histórica, como conteúdo alimentador do processo ad infinitum 

de formação humana. Como construção, a formação se realiza a partir das condições 
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 SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica. 9. Ed. Campinas-SP: Autores Associados, 2005. Para a 

adequada compreensão da questão é importante considerar que Duarte referencia-se em Saviani para tratar do 

conceito de trabalho educativo. Com o intuito de esclarecer trazemos o referido conceito: “trabalho educativo 

é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à 

identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para 

que eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas 

de atingir esse objetivo (p. 13). 
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históricas reais e concretas criadas pelos homens e das quais são tributários. Ocorre de modo 

a considerar todas as contradições e conflitos que permeiam as relações humanas, sem 

desconhecer os mais distintos interesses envolvidos nos processos formativos, independentes 

de serem espontâneos ou dirigidos. A formação humana, na perspectiva de incidir na 

contradição entre singularidade e universalidade do ser social, e atuar de modo a que 

respeitando a singularidade, naquilo que o sujeito é, o tenha como possibilidade do “tornar-

se”; implica, como afirma o pedagogo russo Makarenko (1888 – 1939), deixar de “considerar 

o ser genérico, abstrato, como objeto da educação e tomar a „coletividade‟ como novo objeto 

da educação” (2002, p. 278). [Grifos do Autor]. 

Percebemos que a tendência sempre presente no ideário da sociedade moderna em dar 

ênfase aos aspectos da subjetividade, tomando as manifestações culturais, a produção 

intelectual, os valores, como produtos dos arroubos da consciência, assentada na capacidade 

individual, (indivíduo isolado – Indivíduo em si alienado) constituindo uma espécie de 

“segunda natureza”; como algo não apenas distinto da existência humana, mas 

completamente desvinculada da materialidade das relações humanas, que constroem o ser 

social, tem - nos levado a acreditar que as propostas de formação têm se caracterizado por 

sua ênfase nos aspectos subjetivos. A normatividade, o aspecto sempre reitor do dever-ser, 

de conotações morais, está dirigida ao desenvolvimento das dimensões essencialmente 

“espirituais”, de forte apelo psicológico e atitudinal. Todavia, uma leitura mais atenta, mostra 

- nos que tem sido o trabalho, a categoria relevante na formação proposta. A questão é que a 

atividade laboral nas relações de sociabilidade do capital não tem a finalidade de realizar a 

universalidade do ser social, integral, mas destina-se a produzir mercadorias, fazendo com 

que a formação para e pelo trabalho, nessas condições, seja a formação de um sujeito que, 

detentor de uma mercadoria, o conhecimento útil, o coloque à disposição da reprodução das 

relações de dominação. 

Ao que tudo indica, o impasse da formação parece coincidir com o da condição 

humana em geral. É possível perceber, também, nessa dimensão da existência, uma 

contradição insolúvel, nos marcos da sociedade atual, entre a formação necessária, destinada 

a atender às demandas de universalidade do ser social e aquelas definidas como prioritárias 

ao atendimento das finalidades imediatas e parciais. Devido a essa contradição, 

provavelmente insolúvel nos marcos dessa estrutura societal, tem impedido ser desencadeado 

um processo de formação integral. Em decorrência, tem sido apresentado como causa desse 

impedimento problemas que existem no seio dos próprios mecanismos de formação, que tem 

o ato educativo como mediação para a conquista desse tipo de sujeito. Apontam-se 
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problemas nos métodos; nos conteúdos; na formação dos profissionais da educação, no 

funcionamento das instituições escolares, e etc. Esses fatores não devem ser desconsiderados, 

mas também é um equívoco tomá-los em si mesmo, deslocados das condições históricas. O 

fato é que, na atual realidade, como o trabalho está dirigido à produção de valor de troca, 

portanto orientado para a formação de um sujeito-em-si, a formação está parcializada. 

Reiteramos que o caráter de universalidade da formação, de natureza integral, está alienado e, 

portanto, subordinado aos ditames da formação para o mercado, onde a utilidade se torna o 

elemento fundamental de toda a atividade humana, onde o ser social se insere e se constrói. 

Nesse sentido, reitera-se a compreensão de que a parcialidade está predominando como 

universalidade.  

Nos processos educativos escolares, sua especificidade está, entre outros aspectos, 

assentada no seu caráter de intencionalidades, finalidades e sistematicidade. Tais 

características, de uma maneira geral, estão presentes no currículo como práxis. 

Abordaremos em seguida os processos formativos organizados de maneira a buscar 

responder às exigências de formação discutidas neste tópico. 

 

1.6 Currículo como Projeto de Formação Humana 

 

Os pesquisadores que têm se dedicado ao estudo sobre o currículo têm deixado clara a 

complexidade que envolve esse campo de investigação (LOPES; MACEDO, 2005); 

(MOREIRA; SILVA, 2005); (SACRISTÁN, 2000), (PACHECO, 2001, 2003, 2005) 

(GOODSON, 2002) afirmam a dificuldade em estabelecer compreensões únicas, verticais e 

simplistas em torno de sua definição. Compreendendo o caráter dinâmico do currículo e as 

mediações presentes em seu processo de formulação e desenvolvimento, esses pesquisadores 

referem-se à complexidade não apenas no sentido conceitual de currículo, mas também e, 

principalmente, ao processo de elaboração, proposição e realização dele como elemento 

articulador das atividades educativas que se realizam no âmbito da escola.  

O termo currículo aparece registrado pela primeira vez nos países de língua inglesa, 

mais precisamente na Universidade de Glasgow, - Reino Unido, em 1633 (KEMMIS, 1993). 

Em seu sentido etimológico o termo currículo tem sua gênese no lexema Scurrere, que em 

latin, significava uma pista circular de atletismo, sendo também compreendido como uma 

pista de corrida de carros; podendo ainda significar caminho, jornada, trajetória, percurso e 

carreira. (MEIRELES et. al. 2006, p. 154). Assim, ao que parece, entre a etimologia do termo 
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e sua definição no campo educativo, convergem a ideia de curso a ser seguido, segundo 

Goodson (2002, p. 31). 

Apesar da polissemia do conceito de currículo, é possível perceber na produção que 

se realiza a seu respeito a tentativa de posicionar-se perante o tema, arriscando uma 

definição, ou apontando estratégias de abordagens. Lundgren (1997), por exemplo, entende 

que para desenvolver uma investigação a respeito do conceito de currículo, não é suficiente 

compreender os processos que resultam na maneira como se organiza o conhecimento para a 

sua transmissão, mas estar atento, principalmente, às finalidades que subjazem a transmissão 

desses conhecimentos. Pacheco (2001) percebe que há certa hegemonia da conceituação 

curricular anglo-saxônica, que o conceitua de forma abrangente, englobando tanto as 

decisões ao nível das estruturas políticas como ao nível das estruturas escolares. Apoiando-se 

em Sácristán, o referido autor tem o currículo como uma interdependência de práticas que se 

relacionam e entende que, para se criar uma base comum de diálogo e discussão em torno do 

tema, faz-se necessário que todos quantos se debrucem sobre esta questão estabeleçam as 

relações do currículo com a sociedade e seus valores inerentes e ainda com as concepções de 

homem, mundo e informação. Na diversidade de práticas e de relações que compõem o 

currículo, o autor assevera que na dimensão política da educação o currículo se apresenta 

como um instrumento que reflete quer as relações sempre existentes entre escola e sociedade, 

quer os interesses individuais e os de grupo, quer, ainda, os interesses políticos e ideológicos. 

Sacristán (2000) discute o conceito de currículo a ele vinculando a categoria de 

práxis, sendo a práxis um conjunto de práticas que se realizam no âmbito da instituição 

escolar, como no plano das relações entre escola e sociedade. Assim, o autor entende que “no 

currículo se entrecruzam componentes e determinações muito diversas: pedagógicas, 

políticas, práticas administrativas, produtivas de diversos materiais, de controle sobre o 

sistema escolar, de inovação pedagógica, etc.” (idem, p. 32). Essa multiplicidade de práticas 

confere ao currículo o seu caráter dinâmico, revelador de contradições, propiciador de 

práticas divergentes e fonte de contradições. Em função disso, o autor acredita que todo o 

estudo para compreender o que significa, de fato, o currículo, requer cuidados com relação a 

afirmações de caráter generalizador sobre o que determinada proposta curricular pode 

expressar nas relações que dão materialidade ao currículo na dinâmica da escola. Sem 

pretensões de negar a importância das formulações teóricas, entendemos a necessidade de 

proceder com pesquisas e investigações que possam contribuir para identificar os elementos 

mediadores das práticas desenvolvidas pelos sujeitos envolvidos no currículo, porque 
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[...] para conhecer o currículo é preciso ir muito além das declarações, da retórica, 

dos documentos, ou seja, ficar muito mais próximo da realidade. O que se torna 

evidente é que, pelas propostas do currículo, expressam-se mais os desejos do que 

as realidades. Sem entender as interações entre ambos os aspectos não 

poderemos compreender o que acontece realmente aos alunos/as e o que 

aprendem. Qualquer discurso educativo deve servir ao desvendamento da 

realidade para fazê-la progredir mais do que seu embelezamento mascarador. 

(SACRISTÁN, 2000, 137.) [grifo nosso] 

 

Toda e qualquer proposta curricular, ou seja, de formação traz consigo, implícita ou 

explicitamente, uma concepção de educação, isto é, de formação humana dentro de 

perspectivas variadas, formuladas em concordância com os interesses econômicos, políticos, 

sociais, ideológicos, epistemológicos, daqueles grupos ou classes sociais, interessados no 

campo e que construíram mecanismos através dos quais se possam fazer ouvir. Na 

dependência da correlação de forças e dos embates políticos, as ideias e concepções vão 

adentrando os espaços, em alguns galgando adesões, em outros, enfrentando resistências. A 

concepção de educação subjacente às propostas e às práticas curriculares implica a maneira 

como se concebe a existência humana e nela a práxis social, com a qual se reveste o 

fenômeno educativo.  

Com tal limite de compreensão, percebemos um esforço dos estudiosos em buscar 

construir uma trajetória, que respeitando as diferentes abordagens, próprias dos 

pesquisadores, orientados que são por suas convicções teóricas, culturais, políticas e 

ideológicas; elementos convergentes com vistas ao estabelecimento de indicações que 

possam ser comum ao campo e que dessa maneira propicie a prática do diálogo. Nesse 

sentido, é paradigmática a afirmação feita por Pacheco (2001) “o consenso que existe – o que 

permite falar de um campo disciplinar específico – é relativo ao objeto de estudo, que é de 

natureza prática e ligada à educação, e à metodologia, que é de natureza interdisciplinar, no 

quadro das Ciências Sociais e Humanas.” (p. 18) [Grifo Nosso]. Além do aspecto 

identificado por Pacheco, os pesquisadores que estão no campo da Teoria Crítica, parecem 

concordar com o fato de que o currículo situa-se historicamente, está envolto em disputas 

entre grupos e classes sociais, que compõem determinada estrutura social e diz respeito, em 

última instância, a um recorte que se faz na produção cultural da humanidade. Recorte que se 

refere a determinados interesses, em termos de conhecimentos, valores e finalidades de 

formação. 

Como foi assinalado, as teorias pedagógicas e educacionais, em seu processo de 

formulação e constituição, estabelecem elementos do currículo, fazendo dele componente de 

seus argumentos. Mesmo assim, não constitui o currículo objeto de estudos dessas teorias. 
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Mas currículo traz, necessariamente, de forma explícita ou implícita, elementos das teorias 

pedagógicas e educacionais (SOUZA JÚNIOR, 2007). Neste sentido, tem-se observado que 

os estudos se encaminham, por exemplo, para uma classificação das teorias curriculares 

surgidas até então. A partir de nossos estudos, apresentamos, à guisa de exemplo, três autores 

que, apesar de utilizarem-se de diferentes nomenclaturas sob as quais classificam as teorias 

curriculares, parecem convergir em alguns pontos para as características gerais que 

determinadas concepções de currículo têm. Silva (1999) as denomina de Teorias 

Tradicionais; Teorias Críticas e Teorias Pós-Críticas. Lundgren (1997), utilizando-se da 

noção de códigos para relacionar os textos curriculares, construídos em relação aos seus 

contextos históricos, em diferentes períodos, assim os classifica: Código de Currículo 

Clássico; Código Realista; Código Racional e Código Atual (ou Código Oculto). 

Diferentemente dos autores já citados, Kemmis (1993) se utiliza da seguinte nomenclatura: 

Teorias Teóricas; Teorias Práticas e Teorias Críticas. Em nosso estudo, tomaremos como 

práxis, mediada por uma concepção de educação, de conhecimento e de ser social. 

 

1.6.1 Currículo e Práxis 

 

Se tomamos a educação como sendo uma mediação fundamental, cuja finalidade é 

atuar no sentido de tornar o ser humano cada vez mais humano, em atenção às condições 

sócio-históricas com as quais e sob as quais esse processo de humanização se realiza, então, 

como abordar o currículo, em relação às suas práticas - políticas e curriculares - e nele o 

conhecimento escolar, de modo que o considere no âmbito da práxis? 

O caminho teórico-metodológico ou o esquema de análise que propomos para 

abordagem sobre o currículo tem relação com o fato de trabalharmos com a categoria de ser 

social e que o ser é, ao mesmo tempo, formulador e realizador de práticas sociais, entre elas, 

as políticas e as práticas curriculares. É o ser social que materializa o currículo através das 

práticas pedagógicas, o que torna currículo e ser social uma unidade indissociável. Como 

é expressão da existência humana, compõe a “esfera do ser humano”. Portanto a natureza de 

nossa argumentação o tem (o homem) como ser histórico-social, atuando em determinadas 

condições, criando e estabelecendo relações a partir das necessidades imediatas e futuras que 

sua existência requer. Desse modo, a necessária relação entre currículo e ser social exige uma 

abordagem que o conceba (currículo) não como um conceito abstrato, que existe a priori, 

mas como ação concreta, situada social e historicamente.  
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As abordagens feitas sobre os processos de formulação e desenvolvimento do 

currículo apresentam esquemas conceituais que os concebem em estreita relação de 

interdependência, com ênfase em um ou outro aspecto, conforme o enfoque que se pretenda 

dar ao tema e o que nele se toma como objeto prioritário de estudo, se as políticas ou as 

práticas curriculares, que se realizam no âmbito da instituição escolar. Em se tratando, por 

exemplo, das análises que versam a respeito dos processos de formulação (SAVIANI, 2003) 

apresenta, a partir de estudo feito sobre alguns autores que tratam da história do currículo, 

com o objetivo de identificar a natureza dos processos que engendram a elaboração e a 

implementação deles, considerando suas especificidades, as condições sócio-históricas e os 

distintos espaços em que ocorreu, a autora consegue perceber a reincidência de práticas, que 

dado o grau de sua recorrência, podem, sem a pretensão de generalizações, assumirem a 

condição de tendências, sendo assim expressa: 

 

1.  A elaboração do currículo obedece ao estabelecimento de prioridades de 

acordo com as finalidades da educação escolar e o público a que se destina; 

2.  A elaboração do currículo consiste numa seleção de elementos da cultura, 

passíveis (e desejáveis) de serem ensinados/aprendidos na educação escolar; 

3.  Como construção social, o currículo resulta de processos conflituosos e de 

decisões negociadas; 

4. Há uma tendência, na elaboração dos currículos, a se seguirem normas, 

critérios, modelos mundiais, principalmente quando se trata de currículos em 

âmbito nacional destinados às massas. (Id. pp. 31-4). 

 

 

Esse esquema de análise se apresenta para nós como importante instrumento, por 

meio do qual podemos ir construindo a nossa argumentação em torno do objeto de estudo 

aqui apresentado. Do enunciado da autora, é possível teorizar a práxis curricular no que diz 

respeito às finalidades da educação, sempre subjacentes às políticas curriculares; analisar e 

compreender os mecanismos por meio dos quais ocorre a definição dos conhecimentos 

selecionados, com o objetivo de sua socialização pela escola; desvelar as teias de relações 

sociais, os grupos e classes sociais envolvidos nos processos de definição das políticas 

curriculares ; identificar, dentro do possível, os interesses políticos, econômicos, ideológicos, 

culturais, e etc, presentes nos sujeitos elaboradores das políticas curriculares, bem como 

identificar as instâncias decisórias. Reafirmamos a ideia de que nosso esforço consiste em 

tratar esses aspectos dialeticamente. Assim, não desenvolveremos a nossa argumentação 

seguindo rigidamente a ordem em que foi apresentado o conteúdo do esquema. A abordagem 

tentará tomá-los no seu conjunto, podendo, em determinados momentos, tratá-los em 

separado e, em outros momentos, abordar mais de um ao mesmo tempo, fazendo-lhes 

referências, desde que para efeito de compreensão do texto.  
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Tomar alguns elementos desse esquema como orientador de nossas análises, não 

significa, todavia, afirmar que o mesmo responde às nossas necessidades em sua plenitude. 

Apesar de significativo, julgamo-los insuficiente, dado que se limita a estabelecer na análise 

de formulação do currículo a relação entre educação e sociedade, desconsiderando outras 

dimensões que, em nosso entendimento, são chamadas a compor um quadro conceitual mais 

abrangente. Por isso, julgamos interessante o esquema de análise proposto por Kemmis. 

(Idem). Antes, porém, apresentamos algumas outras características do seu pensamento, cuja 

argumentação será de grande importância para fundamentar a nossa abordagem de currículo. 

O referido autor propõe alguns pontos iniciais para o seu estudo, tanto em relação à teoria 

quanto ao que lhe é subjacente, ou seja, a sua história: 

 

1. el curriculum no puede ser entendido sin referencia a una metateoría; 

2. el curriculum es una construcción histórica y social, que debe ser estudiada y 

compreendida como tal; 

3. as teoría del curriculum son teorias sociales, no solo en el sentido de que 

reflejan la historia de las sociedades en las que aparecen, sino también en el de 

que encierran ideas sobre el cambio social y, en particular, sobre el papel de la 

educación en la reproducción y transformación de la sociedad. (p.44-5)
25

 

 

Assim, estamos de acordo com Kemmis (idem) ao firmar que a Teoria Crítica
26

 

apresenta-se como sendo a mais adequada à análise do currículo, haja vista que esta teoria,  

 

No sólo se dedican a comprender, sino que elaboran una teoría sobre su proprio 

discurso y práctica como producto de la historia y de la ideología y como 

momentos del largo proceso de reproducción y transformación de la educación y 

de la sociedad (p. 43)
27

 

 

 

Na tentativa de definir categorias que possam orientar o processo de análise a respeito 

das teorias e das práticas curriculares, Kemmis propõe que essas análises, situando-se no 

campo das Teorias Críticas, realizem-se considerando que “el problema central de la teoría 

del currículum debe ser entendido como el doble problema de las relaciones entre la teoría y 

                                                 
25

 1. O currículo não pode ser entendido sem referência a uma metateoria; 2. O Currículo é uma construção 

histórica e social, que deve ser estudada e compreendida como tal; 3. As teorias do currículo são teorias 

sociais, não só no sentido de que refletem a história das sociedades em que surgiram, senão também na que 

encerram ideias sobre a mudança social e, em particular, sobre o papel da educação na reprodução e 

transformação da sociedade. [tradução livre] 
26

 Além das características da Teoria Crítica identificada por Kemmis e dado que há várias correntes de 

pensamento que reivindicam para si esta nomenclatura, compreendemos ser necessário dizer o lugar do qual 

nos reivindicamos como adepto desta teoria: “Denominamos teorias críticas todas aquelas que, partindo da 

visão que a sociedade atual se estrutura sobre relações de dominação entre grupos e classes sociais, 

preconizam a necessidade de superação dessa sociedade.” (DUARTE, 1996, p. 16) 
27

 Não só se dedicam a compreender, senão que elaboram uma teoria sobre o seu próprio discurso e prática 

como produto da história e da ideologia como momentos do largo processo de reprodução e transformação da 

educação e sociedade. [Tradução livre] 
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la práctica, por un lado, y de las relaciones entre educación y sociedad por outro” (1993, p. 

30)
28

. Com relação ao primeiro aspecto estamos compreendendo no nível da questão interna 

e ao segundo aspecto à questão externa da educação. Em razão disso, atribuímos ao primeiro 

aspecto o currículo enquanto práticas pedagógicas que ocorrem no âmbito da escola, e ao 

segundo aspecto, referem-se às políticas curriculares
29

. Entendemos que a análise de 

qualquer dos aspectos citados tenderia ao prejuízo teórico, epistemológico e político, se 

optasse em ser realizada sem estabelecer com o outro uma relação de interdependência.  

Em geral, os esquemas de análises propostos se compõem basicamente das duas 

dimensões aqui anunciadas. Considera-se o primeiro aspecto como o dado particular e o 

segundo como o aspecto geral ou universal. Estabelece-se uma relação entre ambos, para que 

não sejam analisados isoladamente e essa interseção aponta para considerações, muitas 

vezes, bastante significativas. Tal procedimento teórico-metodológico tem sido recorrente 

nas análises que se fazem em torno das teorias e das práticas curriculares. Porém, apesar de 

entender que a estratégia é interessante, julgamos que é ainda insuficiente para tomar o 

objeto de análise em sua concreticidade, ou seja, em seus aspectos históricos, ontológicos e 

epistemológicos. 

Se há concordância dos estudiosos do currículo a respeito da polissemia do seu 

conceito, das diversas dimensões que o currículo comporta, como por exemplo, a dimensão 

política, histórica, administrativa, ideológica, cultural e etc., é também verdade que outro 

aspecto em torno do currículo tem aproximado inúmeros estudiosos do tema, é fato de haver 

concordância em que ele tem como núcleo central o conhecimento escolar. Segundo Moreira 

(2008), “Quando eu estou pensando em currículo [...] eu tendo a enfatizar a questão do 

conhecimento escolar, por achá-lo, como afirma Regina Leite Garcia, matéria-prima do 

currículo.” [Grifos Nossos]. 

Como se pode observar, ao lado da categoria currículo/ser social, entendida aqui 

como unidade dialética e que, na perspectiva da formação, constroem-se mutuamente, surge 

a de conhecimento escolar. Esta última, articulada às demais, tem, para nós, a função de 

mediadora no processo de construção tanto do currículo, como do ser social. A abordagem 

que propomos toma em consideração o currículo na relação entre ser social e 

conhecimento/conhecimento escolar, podendo ser sintetizada na seguinte questão: Na relação 

                                                 
28

 O problema central da teoria do currículo deve ser entendido como o duplo problema das relações entre teoria 

e prática, por um lado, e das relações entre educação e sociedade por outro. [Tradução Livre]. 
29

 Entendemos que a relação entre teoria e prática não está situada apenas no âmbito da questão interna da 

educação, aqui no caso, identificada como “currículo enquanto práticas pedagógicas”. No plano da relação 

entre educação e sociedade, ou seja, no plano das “políticas curriculares‟ esta também se faz presente, movida 

por outras mediações. 
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currículo/ser social, qual o conhecimento/conhecimento escolar que na qualidade de 

mediação
30

 atua para contribuir em relação à tarefa de tornar o ser humano cada vez mais 

humano?  

Essa questão contempla o duplo aspecto sugerido por Kemmis (op. cit.) para aqueles 

que desejam fazer uma abordagem do currículo, ou seja, o currículo que se materializa nas 

práticas pedagógicas no âmbito da instituição escolar, aí relacionada à ideia de relação 

teoria/prática (questão interna) e as políticas curriculares, que se formulam tendo em 

consideração a relação educação/sociedade (questão externa). Mas entendemos que é 

possível avançar em um terceiro aspecto. Trata-se de abordar o currículo na relação que 

estabelece com o ser social, no plano da relação homem-natureza, sendo esta unidade, 

mediada pelo trabalho
31

. Assim, é que currículo, ser social e conhecimento/conhecimento 

escolar estão profundamente articulados, constituindo o que denominaríamos de práxis 

curricular. Em síntese, concebemos a práxis curricular, no âmbito da qual se constrói o 

conhecimento escolar, como sendo a unidade entre ser social e currículo, mediada pelo 

conhecimento. Pressupõe, todavia, a existência de um espaço/tempo pedagógico e de um 

conjunto de atividades com base nas práticas educativas cujas finalidades estejam voltadas à 

“[...] produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2005, p. 13). 

Atividades coletivas e individuais que pressupõem a materialização do currículo através do 

processo de planejamento, desenvolvimento e avaliação e no plano do 

conhecimento/conhecimento escolar o processo de seleção, organização e socialização deste 

conhecimento. 

A partir das categorias que emergem dessa questão, formulamos outras perguntas que 

podem- nos ajudar a construir os elementos constituintes de nossa abordagem: Quem é esse 

ser social cuja finalidade do currículo é promover, através do conhecimento/conhecimento 

escolar o seu desenvolvimento e contribuir na tarefa de torná-lo cada vez mais humano? Qual 

o conhecimento/conhecimento escolar que pode responder (no âmbito da formação de 

                                                 
30

 Concebidas a partir do materialismo histórico e dialético, qualquer categoria pressupõe sempre a ideia de 

mudança, de transformação. A rigor, categoria, antes de ser uma abstração, formulada no plano da 

consciência, é a forma mesma de expressão do movimento das formações materiais e de suas relações. 

Mediação, neste sentido, é uma forma específica de movimento que ao relacionar realidades preexistentes faz 

brotar delas e insere nelas algo novo. Dotada de forma e conteúdo, a mediação se expressa através da 

atividade, e põe em relação reflexiva dois ou mais elementos, proporcionando transformações do lado de um 

e do outro. De outro modo, podemos mesmo afirmar que a atividade é a forma organizada que a mediação 

assume. 
31

 Reafirma-se aqui o fato de que, apesar de inúmeras outras mediações que se estabelecem entre currículo e ser 

social, no plano da relação aqui proposta, tomaremos o conhecimento escolar como mediação desta relação, 

como objeto de nossa análise. 
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professores), de forma mais adequada, às exigências de formação? Sob quais condições 

sócio-históricas se realiza esse processo de formação? 

As questões aqui colocadas sugerem que a práxis curricular, como objeto de nossa 

pesquisa, seja analisada em uma perspectiva ontológica do ser social. Acreditamos que assim 

se pode tratar o currículo em um quadro conceitual mais amplo, podendo, inclusive, 

contribuir para suprir a deficiência apontada por Kemmis (op.cit) em relação às análises 

sobre as práticas e as teorias curriculares, ou seja, a ausência de uma metateoria, podendo 

assim evitar, desde uma perspectiva marxiana, um equívoco que o referido esquema de 

análise pode causar. Tem sido comum, no esquema sugerido pelo referido autor, a existência 

de um duplo equívoco: de suprimir o dado universal (homem-natureza, mediado pelo 

trabalho e aspecto que identificamos como aquele onde reside o gênero humano) e, ao 

mesmo tempo que o suprime, atribui ao dado particular (educação-sociedade) o caráter de 

universalidade, ou como é mais fluente na literatura, o “aspecto geral”.  

Qual é a concepção de currículo que pode, na perspectiva aqui apontada, atender à 

abordagem que sugere tomá-lo em relação ao conhecimento/conhecimento escolar e ser 

social? Apesar das dificuldades em estabelecer um conceito de currículo, é mais difícil ainda 

tratar do tema, sem que tenhamos sequer alguns elementos iniciais de aproximação 

conceitual, que nos ofereça um caminho por onde possamos ir construindo, com a ajuda da 

combinação entre dado empírico e dado teórico, uma compreensão do que significa currículo 

e possa dessa forma ajudar a construir uma estratégia de abordagem. Inicialmente, o 

entendemos como sendo a unidade entre intenção e ato, entre teoria e prática; unidade que 

não implica identidade de tais aspectos que constituem a unidade, mas que, como par 

dialético, existindo ao mesmo tempo, conflituam-se, mediados pelas condições reais e 

concretas, onde os sujeitos atuam. A nossa perspectiva de currículo o toma como uma prática 

que se realiza no âmbito da sociedade historicamente organizada, onde os homens 

estabelecem determinadas relações, de modo a garantir a produção e a reprodução da 

existência humana, em seus aspectos materiais e espirituais. Como construção histórica, 

social e cultural, orienta-se por finalidades, constituindo-se dessa maneira, em mediação ou 

instrumento, cujo propósito, em última instância, é o de realizar as finalidades educativas. 

Assim, o currículo está imbuído de aspectos ideológicos, políticos, explicitados ou não, 

nestas finalidades. Há de se ressaltar que os currículos são desenvolvidos em determinadas 

condições materiais de trabalho docente. Se quisermos ser mais específicos, podemos afirmar 

que o currículo é uma prática social que se expressa de forma organizada, sistematizada e 

dotada de intencionalidades, através das práticas pedagógicas que ocorrem no âmbito da 
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escola. Por sua natureza prática e por sua inserção no campo da educação, faz com que 

apresente características que nos permite tomá-lo como sendo um projeto de formação 

humana, que procura viabilizar as finalidades educativas através, principalmente, do 

processo de seleção, organização e socialização do conhecimento. A etimologia da palavra 

projeto vem do “latim projectu, particípio passado do verbo projecere, que significa lançar 

para diante. Podendo também ser tomado como Plano, intento, desígnio. Empresa, 

empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de edificação” (FERREIRA, 1999) 

Tratando-se o currículo dessa forma, torna-se possível perceber algumas questões: 

Inicialmente, projeto sugere a ideia de movimento prático e dirigido a um fim; implica estar 

orientado por uma intenção; requer um plano de atuação; uma execução sistemática e 

organizada e; pressupõe ser uma prática essencialmente humana. 

Como projeto de formação humana, o currículo encerra um conjunto de relações entre 

sujeitos no âmbito da instituição formadora. Como unidade, o processo de formação envolve 

os sujeitos que são chamados a dar existência à práxis curricular. A sua condição de 

dinamizador das relações sugere que seu raio de atuação vá além da dimensão 

costumeiramente observada, a de propiciador da formação do aluno. Estamos afirmando que 

o processo de seleção, organização e socialização do conhecimento tem implicações também 

para os sujeitos que, na dinâmica escolar, tem a função de viabilizar a materialização do 

currículo na sala de aula. Referimo-nos, nesse caso, ao professor formador. Afirmamos que o 

currículo, dependendo da concepção que os sujeitos constroem em torno dele, da natureza do 

conhecimento que é selecionado para mediar a formação e da forma como se organiza o 

processo de planejamento, desenvolvimento e avaliação do currículo, em determinada 

instituição escolar, pode vir a se constituir em um importante espaço de formação para o 

professor formador. Por outro lado, é provável que o processo acima mencionado, ao ocorrer 

de forma fragmentada, sem conseguir articular as atividades individuais – inerentes a toda e 

qualquer atividade humana -, com atividades de caráter coletiva, em que se possa socializar 

as experiências curriculares, não favoreça a formação do professor formador. O processo de 

formação não pode prescindir do conhecimento elaborado e sistematizado como mediação 

para esse fim, mas não pode a ele ser redutível. A formação como processo pressupõe ser 

resultado da unidade entre forma e conteúdo. O modo de fazer é também conteúdo da 

formação, tendo importância substancial, inclusive, nos aspectos axiológicos deste processo 

formativo. Sendo o currículo um espaço onde se exerce diversas formas de poder, expressa-

se na maneira como os sujeitos participam no processo de seleção, organização e socialização 

deste conhecimento/conhecimento escolar. Sem ter conhecimento do processo em sua 
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globalidade, sem participar das decisões em relação ao planejamento curricular, estando 

distante dos momentos em que se decidiu a respeito do conhecimento/conhecimento escolar 

a ser socializado, sem participar das interlocuções e sem acesso às instâncias que definiram a 

forma de socialização, o professor formador envereda por um caminho que o leva a um 

trabalho solitário, individualizado, distante do trabalho coletivo, perdendo-se na reclusão da 

sala de aula. Desconhecendo as relações que entrelaçam as partes com o todo, o seu trabalho 

se fetichiza como parte e se aliena em relação ao todo. Dialeticamente, a parte compõe o 

todo, mas neste caso, por se tratar de uma atividade que pressupõe o planejamento coletivo, 

acaba por não se reconhecer no todo. Diversos fatores podem contribuir para a materialização 

do currículo nestas circunstâncias. Desde a forma autoritária de organização institucional, até 

as precárias condições de trabalho, enfrentadas pelo professor formador. 

Como se trata de práxis curricular, a nossa pesquisa provavelmente contemplará 

aspectos desta formação, por estarem ambas imbricadas. Todavia, a nossa ênfase recai na 

formação do futuro professor e/ou no professor que já está no exercício da profissão. Para 

nós, interessa substancialmente, no processo de análise de construção do 

conhecimento/conhecimento escolar, identificar e compreender qual o conhecimento que é 

tomado como mediação fundamental na formação do professor que atua ou atuará na 

Educação Básica. Mas acreditamos ser importante a realização de pesquisas, com ênfase no 

aspecto aqui mencionado, que possam mostrar as implicações da dinâmica curricular para a 

formação do professor formador e suas conseqüências para a formação do professor da 

Educação Básica.  

Como projeto de formação humana, cuja intenção é realizar as finalidades educativas 

dirigidas a este fim, o currículo situa-se social e historicamente, ou seja, reflete um projeto de 

sociedade que se pretende construir, reformar, ou se já existente, afirmar-se. Dessa forma, a 

concepção de currículo, consubstanciado em projeto, reflete as contradições inerentes aos 

processos sociais, sejam estes no sentido da manutenção do “status quo”, sejam aqueles que 

buscam a superação de formas existentes de produção e reprodução da existência humana: 

projetos que transitam em distintas instâncias de decisão. Interessa -nos analisar as que se 

põem no plano das práticas curriculares, especialmente dos processos de construção do 

conhecimento escolar, realizadas no âmbito das instituições formadoras e as que dizem 

respeito às políticas curriculares para a formação de professores. Para isso torna-se necessária 

a formulação de uma concepção de conhecimento e de conhecimento escolar, observando os 

processos, os movimentos e as mediações que permitem a sua construção e aquisição pelo ser 

social/educando. 
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1.7 Conhecimento: instrumento mediador da formação humana e da prática do 

profissional da educação 

 

O interesse no conhecimento escolar, como objeto de estudo, está relacionado com a 

importância que a escola assumiu, na sociedade moderna, para contribuir no processo de 

humanização do ser social. Para nós, está claro que os problemas da educação não estão 

reduzidos à questão do conhecimento escolar. Seria ingenuidade imaginar que em se 

oferecendo este ou aquele conhecimento os problemas estariam resolvidos. O nosso interesse 

em discutir o conhecimento escolar é por entendermos que o papel precípuo da escola é 

garantir aos que a ela se dirigem a transmissão/assimilação/reelaboração daquilo que de 

melhor a humanidade produziu, de modo a contribuir em seu processo de humanização e 

avançar na luta contra a alienação. Mais do que epistemológico, o problema é político. 

Afirmamos que a natureza do conhecimento e suas formas de apropriação, na formação, não 

resolvem os problemas de que certamente se acercam os cursos que formam os profissionais 

da educação, tampouco resolve os problemas sociais. Mas ressalta-se que a possibilidade de 

apropriação de determinados conhecimentos que permitam a compreensão dos mecanismos 

de funcionamento da sociedade e das relações que lhe fazem existir podem contribuir de 

forma significativa para uma inserção crítica, com vistas a questionar as estruturas sociais 

formatadoras de determinadas formas de organização da produção e reprodução da existência 

humana. A rigor, para o marxismo, o conhecimento da realidade não tem a função de a ela se 

adaptar, em um processo de conciliação, mas de atuar sobre esta realidade para superá-la, 

desse modo é que  

 

Uma premissa importante da concepção marxista de conhecimento é a afirmação 

da função social do conhecimento. O conhecimento está ligado, de maneira direta 

ou indireta, às condições práticas de existência dos indivíduos. Nesse sentido, o 

conhecimento é apreendido como sendo o processo de desvendamento das 

condições mediatas e imediatas, da existência do indivíduo concreto (LEITE, 

1994, p. 20),  

 

 

Ou seja, não há concepção, produção, elaboração e sistematização de conhecimentos, de 

qualquer natureza, que esteja fora das práticas sociais, que não tenha relação direta e/ou 

indireta com a maneira pela a qual a sociedade, em determinado momento histórico, 

organiza-se para produzir e reproduzir a sua existência. Se a lógica formal apresenta seus 

limites epistemológicos ao considerar o resultado dos conhecimentos e as formas de sua 

apresentação, em detrimento dos seus processos de produção; para a concepção marxista a 
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ênfase recai na produção do conhecimento; na relação que existe entre esse processo e a 

articulação interna da sociedade. Entretanto é importante estabelecer a diferença entre o que é 

produzir conhecimento e elaborar e sistematizar conhecimentos. A produção de 

conhecimentos, ao ocorrer como resultado das relações sociais, pode existir sem que os 

sujeitos envolvidos nessa produção tenham dele consciência. O processo de elaboração e 

sistematização, ao exigir requisitos próprios e adequados a essa tarefa, impõe uma atividade 

de natureza consciente, deliberada, organizada, intencional e dirigida. 

Dessa diferença decorre uma questão de extrema importância: trata-se de, no processo 

de formação humana, dirigida à sua inserção no plano das objetivações que se situam na 

dimensão do não-cotidiano, identificar qual nível do conhecimento pode cumprir esta 

finalidade. Para a concepção marxista, o dado empírico não vai além da manifestação da 

realidade em seu aspecto fenomênico, definidor de suas características externas. O fenômeno, 

perceptível de imediato, em suas representações iniciais ou primárias, não consiste no 

fenômeno em sua totalidade, não lhe diz, ainda, de sua essência. Nesse sentido, Kosik (2002) 

afirma que o fenômeno, em sua essência, não pode ser tomado apenas em sua manifestação 

de aparência, o que lhe pode dar a ideia de pseudoconcreticidade (concreticidade falsa). O 

fenômeno é apropriado em sua totalidade, pelo desvelamento das mediações e de suas 

contradições fundamentais, ou seja, apropriar-se do objeto requer o conhecimento das 

características próprias desse objeto. O conhecimento sobre o objeto da ação vai se 

construindo cada vez que o sujeito amplia sua capacidade de estabelecer as relações que dão 

movimento ao objeto. Esse é um processo dialético que exige do sujeito um esforço no 

sentido de construir, no pensamento, as contradições das relações e o elemento de unidade 

entre conteúdo e forma do objeto. 

Desvelar qual a ontologia que está no fundamento, tanto de uma concepção de prática 

que se esgota no ato imediato, quanto da práxis, caminha no sentido de tributar importantes 

esclarecimentos para uma aproximação cada vez maior do sujeito com o real. Nesse sentido, 

identificar as bases epistemológicas e políticas, bem como a natureza do conhecimento que é 

tomado como instrumento para o ato educativo, no âmbito do currículo da formação dos 

profissionais da educação, pode dar significativas contribuições para compreender se a 

formação está dirigida à universalidade do ser social ou para a afirmação cada vez maior da 

parcialidade do sujeito.  

O conhecimento na qualidade de mediação fundamental no processo de formação do 

sujeito, em qualquer instância e/ou nível em que o ato educativo se põe, tem relação com as 

determinações históricas construídas pelos homens, para responder às necessidades de 
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produção e reprodução da existência, material e espiritual. Para isso, os homens estabelecem 

relações entre si e com a natureza, passando a constituir as mais distintas formas de 

organização social existente ao longo de sua história. O conhecimento, assim como inúmeras 

outras mediações, está imbricado na relação de universalidade e parcialidade das ações 

humanas e coloca-se como possibilidade histórica, na perspectiva da transcendência para 

outras formas de relações entre os homens. Nosso objetivo agora é tratar do conhecimento na 

contradição que apontamos, identificando o processo que o faz emergir e atuar como 

mediação no processo de formação do sujeito. Antes, trataremos de delinear o processo 

através do qual o conhecimento, na perspectiva ontológica e, portanto, de relação com o ser 

social, constrói para se constituir enquanto complexo. 

O conhecimento como práxis se constitui de processos de aproximações sucessivas e 

progressivas que o sujeito realiza em direção a apreensão dos nexos causais que dão 

existência e materialidade ao objeto, sobre o qual o sujeito atua. Deste modo é de grande 

importância no processo de formação do profissional da educação, a natureza do 

conhecimento que é tomado como mediação para favorecer ao sujeito processos de 

transcendência do sujeito em-si em direção ao sujeito para-si. Como, em nosso entendimento, 

se constrói e se posta como importante mediação, este conhecimento, para a práxis? 

Podemos afirmar que qualquer atividade desenvolvida pelo homem tem o conhecimento 

como componente intrínseco ao processo. Mais do que isso, o concebemos como condição 

para a realização da atividade e como produto renovado dessa atividade. O processo de 

conhecimento se faz a partir da análise crítica sobre as relações e experiências reais e 

concretas. “O conhecimento é uma construção coletiva que ocorre segundo determinações 

históricas e contextuais, jamais o fruto de vontades individuais e autônomas que seguem a 

exclusividade de suas forças interiores” (MAIA, 2004, p.121). 

Explicar o processo de construção do conhecimento nos faz reportar ao trabalho como 

atividade humana, para nele buscar o processo que engendra a produção do conhecimento. 

Na medida em que  

 

Toda práxis orienta-se imediatamente no sentido de alcançar um objetivo concreto 

determinado. Para tanto deve ser conhecida a verdadeira constituição dos objetos que 

servem de meio para tal posição de finalidade, pertencendo igualmente àquela 

constituição as relações, as prováveis conseqüências, etc.. Por isso a práxis está 

inseparavelmente ligada ao conhecimento; por isso o trabalho, (...) é a fonte 

originária, o modelo geral, também da atividade teórica dos homens (LUKÁCS, 

apud SOARES, 2007 p.10). 

 



 

 
72 

O trabalho, na perspectiva apontada, se compõe, sinteticamente, da tríade: teleologia, 

causalidade e objetivação. Infere-se, então, que o trabalho, como atividade consciente, 

exige do sujeito uma atitude de pensar sobre o ato que realiza. Reflexão que inúmeras vezes 

não consegue transcender ao objeto em si, não indo além das necessidades imediatas postas. 

Razão pela qual quase sempre não consegue perceber as dimensões sociais, mediatas, de sua 

atividade, nem dos destinos dos produtos, resultado do seu trabalho. Entretanto a reflexão, 

mesmo que considere aspectos da imediaticidade, é uma atitude que põe em movimento 

elementos de sua subjetividade, envolvendo atitudes, comportamentos, aspirações e 

conhecimento. Assim, asseverar o caráter de dialeticidade das categorias estruturantes da 

práxis, acima mencionadas, é tomá-la em suas determinações recíprocas. Dessa forma, a 

teleologia
32

 pressupõe um processo em que o sujeito realiza a atividade em seu sentido 

amplo. Significa dizer que simultaneamente ao ato de definir o que pretende transformar e 

por que pretende transformar, o sujeito também define como transformar. Fica claro, então, 

que ao lado da finalidade, ele necessita de determinados meios, através dos quais, possa 

tornar factível, a teleologia. A importância em definir os meios, entre aqueles que existem, 

está no fato de que para isto, o sujeito necessita ter sobre o objeto de sua ação, um 

determinado grau ou nível de conhecimento que lhe permita determinar, da maneira mais 

adequada, os meios, para responder às necessidades operacionais, que a teleologia exige. 

Neste momento, a função que o conhecimento assume como mediação, no processo, só pode 

ser concebida dialeticamente. Como algo que já existe, mas que precisa negar-se para 

transcender-se. Neste sentido, pode-se mesmo dizer, que todo trabalho contém em si uma 

ação sobre o conhecido e um salto sobre o desconhecido (LESSA, 2007). 

Como o sujeito constrói e concomitantemente supera o conhecimento construído? 

Entende-se que a finalidade, como categoria estruturante da atividade humana e como ato de 

realização do homem, só pode ser compreendida, se tomada em movimento dialético, se 

apresentando como algo que ainda está por vir, no plano da realização concreta, mas já 

                                                 
32

 Sem a pretensão de estar a todo o momento explicitando a natureza dos conceitos que utilizamos, julgamos 

necessário esclarecer o que para nós vem a ser teleologia, dada a importância que esta assume neste momento 

de nossa argumentação. Tomamos de empréstimo a compreensão adotada por Silva Júnior e Ferreti (2004) 

que, assim como nós, assume, neste sentido, a posição luckasciana, de que à teleologia corresponde [...] um 

momento no qual a consciência humana põe uma finalidade a ser realizada por meio do trabalho ou de uma 

prática, a partir do conhecimento que possui dos nexos causais dos objetos na natureza e a partir do 

conhecimento que adquiriu da seqüência causal na objetividade social, que é dotada de automovimento e de 

legalidade ontológicos próprios. Dessa forma, a posição teleológica é um momento da realidade material, 

em um processo homogêneo, de dois momentos heterogêneos (de um lado nexos causais dos objetos da 

natureza e a legalidade da objetividade social; de outro, a posição teleológica, em contínuo movimento por 

meio do gnosiológico, de mediações categoriais entre a consciência e a objetividade social e/ou natureza). 

[Grifos Nossos] (p.85-6). 
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existindo enquanto ideia, vontade, aspiração e possibilidade. A sua concretização, todavia, se 

realiza na ação dos homens. Pode-se, inclusive, afirmar que esta realização depende de sua 

existência enquanto ideia. Mas não apenas disso. Torna-se necessário estabelecer 

simultaneamente, os meios, através dos quais, a finalidade dada possa ensejar o processo de 

objetivação. O momento da atividade que exige a colocação das teleologias e do 

estabelecimento dos meios, para a consecução das finalidades, ou dito de outra forma, para 

operar a transformação do objeto, através do trabalho, faz existir um processo de 

subjetivação do homem. Momento em que o ser humano se apropria do conhecimento 

produzido pela humanidade e define aquele que é necessário a esse estabelecimento, fazendo 

escolhas, juízos de valores e submetendo a sua própria natureza à finalidade determinada. 

Assim, pode-se afirmar que a subjetividade vai –se construindo, tomando como referência 

essa mediação primária, sem, entretanto, a ela ficar absolutamente condicionada. Apesar de 

ter aí sua origem, a subjetividade vai se construindo de forma ininterrupta, porém em direção 

a uma condição de relativa autonomia, face à atividade que se realiza: aquela relacionada a 

uma ação sobre um objeto da natureza.  

O conhecimento da causalidade sobre a qual a ação do sujeito se faz é essencial para 

o sucesso da objetivação. Todavia não se exige um conhecimento absoluto, dada a 

impossibilidade do indivíduo em dominar todas as propriedades do objeto. Impossibilidade 

que também se revela na teleologia, como projeção. Ao contrário do que se possa imaginar, 

esse aspecto não é revelador de uma deficiência humana ou ausência de capacidade em 

definir com clareza as propriedades de que se compõe o objeto. Na verdade essa “ausência” é 

de extrema importância para fazer despertar e desenvolver as capacidades humanas, tais 

como a criatividade, espontaneidade, etc. Pode-se dizer, inclusive, que essa “ausência” é 

“motora” do processo de desenvolvimento humano, na medida em que, como “ausência”, 

tem necessidade de ser superada, fazendo exigir do sujeito respostas às situações dadas, pois 

temos a compreensão de que o Homem é um ser capaz de dar respostas; de modo que cada 

atividade desenvolvida surge como solução orientada a responder aquela necessidade que a 

desencadeou. 

A complexidade desse processo de construção torna a produção do conhecimento em 

um momento de extrema riqueza do gênero humano. Tanto que a não- identidade entre a 

teleologia e a objetivação ocorre em função de dois aspectos importantes: primeiro porque a 

teleologia, a priori, não vai além da prévia-ideação, ou seja, um ato de vontade que está posto 

no plano da ideia. Sua realização depende da ação concreta do sujeito sobre a realidade. 

Mesmo nesse nível (da prévia-ideação) não terá controle absoluto do produto, uma vez que 
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não conhece por completo a realidade sobre a qual deverá atuar para resultar na objetivação 

desejada. Segundo, ao processar a teleologia, deverá, em função de determinado 

desconhecimento, definir os meios mais adequados, de forma que nesse processo, mesmo os 

meios vão sendo adaptados às necessidades da causalidade. Essa adaptação se dá pela ação 

criativa do sujeito. Assim, mesmo no processo de intervenção, no sentido de objetivar, os 

meios vão sendo aperfeiçoados à medida que a causalidade exige.  

Esse aperfeiçoamento só pode ocorrer pela faculdade do homem em exercer sua 

criatividade de intervir na realidade, de maneira a se apropriar de determinadas objetivações 

e direcioná-las na solução da finalidade por ele desejada. No processo de contínua adaptação 

dos meios à causalidade e ao mesmo tempo operando transformações em ambos – (meios e 

causalidade) -, os conhecimentos vão sendo construídos. Conhecimentos que dizem respeito 

à causalidade, mas que também dizem respeito aos meios utilizados para atuar sobre ela. 

Realizar uma atividade, com relativo sucesso, exige determinadas condições. Necessita-se de 

que o sujeito possa proceder com uma espécie de captura do real, por aquilo que chamamos 

de reflexo da realidade que se projeta na consciência. Quanto maior for o grau desse reflexo 

na consciência, pressupõe-se que maior é a captura pelo sujeito do movimento do real. 

Resulta que maior é o conhecimento a respeito da causalidade em que se deverá operar a 

ação do sujeito. Quanto maior for o conhecimento do “estado” em que se encontra o objeto 

da ação, mais condições de definir de forma adequada os meios o sujeito terá. Entretanto é 

necessário compreender que esta captura não é mecânica, direta, mas imbuída de mediações, 

que se expressam em convicções, valores, concepções de mundo, etc., constituintes da 

sociabilidade humana. Todo esse processo, assentado na atividade produtiva humana, ou 

seja, no trabalho, em seu conjunto, vai engendrando o ser social e, por extensão, sempre 

imprimindo algo de novo e de singular nas atividades, fruto de sua intervenção. É possível 

perceber que o mesmo processo que faz gerar a riqueza “material”, faz surgir a riqueza 

“espiritual”. O conteúdo surge em concomitância com a forma. A ação que cria o objeto, o 

dado “material”, é a mesma que cria a maneira de fazer o objeto, o dado “espiritual”. O feito 

se cria em concomitância com o modo de fazê-lo.  

O conhecimento necessário à transformação que a atividade laboral opera é uma 

necessidade da práxis produtiva; um conhecimento construído no processo, que se 

materializa tanto no objeto transformado, quanto no instrumento ou nos meios utilizados para 

a realização da atividade. Esse conhecimento, objetivado na natureza transformada e no 

instrumento que o ajudou a criar, ao assumir a condição de pensamento conceitual, 

organizado através da linguagem, constitui-se em patrimônio cultural da humanidade. No 
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processo histórico, esse patrimônio vai adquirindo relativa autonomia em relação à atividade 

transformadora da natureza e do homem, ou seja, o trabalho simples, criador do ser social. 

Tais conhecimentos constituem-se de habilidades, saberes, tanto em relação às propriedades 

do objeto a ser transformado, quanto aos meios mais adequados para operar a transformação. 

Portanto cumpre, através do trabalho, a dupla função de transformação motora e psíquica do 

sujeito, por meio dessa atividade. 

Todas essas mediações, ao lado do conhecimento, como parte integrante do 

patrimônio cultural da humanidade, vão sendo sistematizadas e assume de forma organizada 

a condição de programas e currículos a serem trabalhados pelas instituições escolares. Em tal 

processo radica a questão da ciência e das suas variantes. Opera-se o corte cultural de modo a 

proceder com a escolha dos conhecimentos a serem tratados. Entretanto são as condições 

históricas e sociais que definem quais conhecimentos, quais finalidades, sob quais condições 

e para quais sujeitos deve ser transmitido, pela escola, esse conhecimento. Apesar da 

importância do conhecimento para a objetivação, ele está subordinado à finalidade que foi 

definida. A natureza dos conhecimentos necessários à formação do profissional da educação 

está em concordância com o que dela se espera e almeja. Ou de outra forma, podemos 

afirmar que a teoria pedagógica presente no currículo e subjacente à formação do profissional 

da educação procura responder às finalidades definidas para tal formação.  

O conhecimento tem diversas naturezas e/ou esferas. A atividade cotidiana, realizada 

pelos homens, em qualquer esfera de atuação profissional, o faz estabelecer contato com 

diversos níveis e dimensões do conhecimento. Desde aqueles destituídos de grandes 

elaborações, identificado como tarefas simples, relativamente automáticas, repetitivas, 

rotineiras, prosaicas, que dispensam reflexões mais apuradas sobre o seu conteúdo em si e a 

forma como dele se utiliza, até aqueles conhecimentos que, em outros momentos, as 

atividades realizadas exigem o trato com outras esferas do conhecimento, em particular 

aqueles resultados de elaborações mais sofisticadas. Poderíamos afirmar, sem a pretensão de 

estabelecer uma hierarquia rígida, que esses conhecimentos estão nas dimensões do cotidiano 

e do não-cotidiano. Em relação à primeira dimensão, podemos identificá-lo enquanto um 

conhecimento mais imediato, parcial, pragmático, enquanto o do não-cotidiano, de natureza 

concreta, põe-se numa esfera de universalidade, segundo uma perspectiva marxiana. Essas 

dimensões são processuais, ou seja, a existência do não-cotidiano se dá graças a um processo 

de transcendência do cotidiano para a esfera do não-cotidiano. Por outro lado, este último só 

tem razão de existência se retornar, de maneira compreensível, à outra dimensão, para num 

processo de imbricação ativa, com os sujeitos, elaborar o cotidiano e transcendê-lo. 
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Esclarecemos que o conhecimento tem uma função mediadora, necessitando de outras 

mediações para, em conjunto, operar o processo de formação. Buscaremos, no tópico 

seguinte, identificar e compreender as relações que as demais dimensões do conhecimento 

estabelecem no processo de construção do conhecimento escolar. 

 

1.8 Conhecimento Escolar: aspectos constituintes de sua especificidade no processo 

curricular 

 

A nossa abordagem a respeito do conhecimento escolar o tem como mediador da 

indissociável relação que se estabeleceu historicamente entre escola e ser social. Da 

concepção que temos de escola e de ser social, deriva o entendimento do que vem a ser 

conhecimento escolar. Ao analisar os fundamentos ontológicos e históricos da educação em 

geral, Saviani (2007) vai mostrando como a partir do surgimento da propriedade privada, 

opera-se (como já demonstrado antes) a separação aparente entre trabalho e educação e de 

como vai- se constituindo o objeto da educação escolar, de modo a apontar para a 

especificidade da escola. Em texto que trata de discutir as suas finalidades, o referido autor 

assim se expressa: “a escola existe para propiciar a aquisição dos instrumentos que 

possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos 

rudimentos desse saber” (SAVIANI, 2005, p. 15) por outro lado, como já afirmamos, a nossa 

abordagem sobre o outro nexo da relação (ser social)
33

 o tem não apenas em relação ao que 

esse sujeito é, mas também naquilo em que ele pode vir a ser. (Algo que ainda não existe, 

mas pode vir a existir a partir de uma prática direcionada à transformação da realidade). O 

conhecimento escolar, para nós, constrói-se no movimento dos sujeitos que compõem o 

espaço/tempo escolar. É a síntese dos diversos conhecimentos produzidos histórica e 

socialmente e que são transmitidos/re-elaborados/apropriados, pelos sujeitos envolvidos no 

processo educativo, com base nas atividades pedagógicas organizadas com o fim de tornar o 

ser humano cada vez mais humano.  

Tem sido comum circunscrever o processo de construção do conhecimento escolar à 

relação entre o professor e o aluno, no espaço restrito da sala de aula; em um movimento que 

parece ter início no momento de elaboração do plano de aulas -, muitas vezes como atividade 

solitária e isolada do professor -, e de seu encontro com os alunos. As demais atividades de 

planejamento, desenvolvimento e avaliação do currículo, bem como as condições a partir das 
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quais o trabalho docente se realiza, tem, algumas vezes, sido relegadas ao segundo plano, na 

formação de alunos e professores. Afirma-se que um conhecimento é principalmente escolar 

quando, através do uso de recursos pedagógicos ou atividades intencionalmente elaboradas 

ou escolhidas, para o ensino desse conhecimento, no ambiente escolar, o aluno o aprende. 

Apesar de ser importante por ter em consideração a unidade entre conteúdo e forma, o 

conhecimento nesse aspecto, tenderia a se caracterizar apenas naquilo que classificam de 

conhecimento científico e acadêmico. A ideia de produto elaborado e sistematizado fora da 

dinâmica escolar negaria ao conhecimento escolar um processo, cujo movimento é 

extremamente influenciado pelas relações que os sujeitos constroem, no âmbito da escola, em 

determinadas condições de realização das atividades educativas. Retirar do processo de 

construção do conhecimento as mediações que são construídas pelos sujeitos escolares, 

significa desprezar as relações, quase sempre conflituosas, que marcam o cotidiano das 

escolas. 

Todo e qualquer conhecimento em si mesmo não tem para o aluno qualquer 

significado ou sentido. A priori, não há um conhecimento escolar dado, pronto e acabado, 

mas construído a partir das inúmeras relações que são estabelecidas no âmbito do espaço 

escolar, entre sujeitos concretos. São as mediações pedagógicas aliadas às experiências 

concretas dos sujeitos que facilitam a transmissão/re-elaboração/apropriação, por parte dos 

sujeitos do conhecimento. Assim, o conhecimento é um produto bem determinado, situado 

dentro de relações sociais bem específicas e atende a uma dada concepção de mundo. Esse 

conhecimento que chega até o aluno, está mediado pelas intenções do professor, sofrendo 

implicações ideológicas e políticas. Apesar de existirem várias outras mediações, essa 

condição, por si só, é suficiente para retirar do conhecimento qualquer possibilidade de 

neutralidade. 

O conhecimento escolar se define, também, pela relação que estabelece com os 

demais conhecimentos. Segundo Saviani (2005, p. 75), o conhecimento escolar é o “processo 

por meio do qual se selecionam, do conjunto do saber sistematizado, os elementos relevantes 

para o crescimento intelectual dos alunos e organizam esses elementos numa forma, numa 

seqüência tal que possibilite a sua assimilação”. Desse entendimento deriva algumas 

questões. Inicialmente a existência por si só de diversos níveis ou dimensões do 

conhecimento no espaço escolar não é suficiente para garantir a construção do conhecimento 

escolar. Com origem nas relações sociais, portanto da realidade, o conhecimento não é mero 

reflexo dessa realidade, tampouco simples momento de uma atividade espontânea dos 

sujeitos. O processo de construção do conhecimento requer uma ação ativa dos sujeitos, de 
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modo a apreender e abstrair o movimento existente nessa totalidade. Sendo assim, pressupõe 

mediações que possam lhe dar organicidade e servir-lhe de estruturante, organizando o seu 

processo de construção. Temos afirmado que as condições objetivas sobre as quais se 

desenvolvem a práxis curricular exercem influências significativas no modo como ela se 

organiza e na natureza do conhecimento que é produzido, no âmbito da escola.  

Temos em conta que sendo uma atividade intencional e dirigida, o processo que 

pretende gerar o conhecimento escolar exige a elaboração e o cumprimento de determinadas 

tarefas que permitam selecionar conteúdos, sugerir, fazer e avaliar atividades que concorram 

na aprendizagem do conhecimento proposto; requer que se diferencie o conhecimento 

sistematizado e o conhecimento espontâneo; definir, minimamente, uma hierarquia lógica do 

conhecimento, de modo a seqüenciá-lo, razoavelmente, permitindo um processo de erudição, 

ou seja, o conhecimento escolar passa a se constituir como conhecimento aprendido quando, 

através das mediações pedagógicas, das experiências dos sujeitos envolvidos no processo de 

construção o aluno o reelabora, de modo que transmissão e re-elaboração do conhecimento 

escolar constituem momentos simultâneos e complementares; o que nos faz entender que o 

conhecimento escolar não existe sem o saber científico, todavia a ele não está redutível. 

Tampouco o processo se esgota na mera e simples transmissão de conhecimentos, já que a 

transmissão se constitui em apenas um dos aspectos que caracterizam o trabalho do 

professor, sendo mediada pelos métodos, pelos valores políticos, ideológicos, culturais e 

sociais do professor. Todas as práticas, em todos os níveis, desenvolvidas no espaço escolar, 

é conteúdo para a construção do conhecimento escolar. As relações entre professores e 

alunos, entre professores e professores, entre alunos e alunos, destes com a direção da 

instituição e seus modos de fazer e de pensar, incorporam-se ao conhecimento escolar. 

Entendemos que a especificidade do conhecimento escolar na formação de professores está 

em que o modo como se organiza as atividades educativas, no âmbito da práxis curricular, e 

nelas o processo de seleção, organização e socialização do conhecimento, é conteúdo da 

formação do professor. A verticalização ou horizontalização das práticas políticas no interior 

da instituição, bem como o modo como as instâncias decisórias atuam com vistas a promover 

a práxis curricular, são práticas que extrapolam o âmbito escolar e o aspecto cognitivo e 

ascende aos aspectos axiológicos, políticos e ideológicos dos professores em formação. 

Em síntese, estas práticas são mediadas pela concepção de formação; de relação 

teoria/prática; de conhecimento e de conhecimento escolar, presentes nos sujeitos que 

compõem o espaço/tempo da escola, são mediações que estruturam e organizam o conjunto 

de atividades que no âmbito da práxis curricular, concorrem na construção deste 
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conhecimento. Grosso modo, afirmamos que a concepção de formação é definida, em última 

instância, pelas suas finalidades, geralmente expressas nas políticas educacionais, com 

assento nos documentos oficiais, de âmbito nacional e presentes também nos textos que 

visam orientar a dinâmica curricular no âmbito das instituições formadoras. A relação teoria-

prática diz respeito, em nosso modo de ver, no entendimento que se tem das relações que os 

homens estabelecem para proceder com a produção e reprodução da sua existência; com o 

seu mundo, do modo como este o concebe e da forma como nele atua e, no âmbito das 

práticas educativas, como se organiza o processo pedagógico para a construção do 

conhecimento. E por ultimo, em se tratando do conhecimento, diz respeito ao instrumento, 

com o qual, nos limites das práticas educativas, se procede com a intervenção nestas 

relações. 

A importância das práticas pedagógicas como conteúdo da formação não pode ser 

vista de forma absoluta, sob pena de não conseguir ir além de seus mecanismos de 

constituição. Dessa forma corre-se o risco de sair da dimensão de mediadoras da elaboração e 

construção do conhecimento escolar e tornar-se o principal conteúdo da formação, 

desconsiderando-se os conhecimentos acadêmicos como explicativos da prática escolar. Se é 

verdade que a prática é quem alimenta a produção do conhecimento, parece que ao ser 

sistematizado, esse conhecimento não retorna à contento para ajudar no desvelamento dessa 

prática. A ideia parece ser a de que a prática é autoexplicativa e que a solução para os 

problemas da formação residem na maneira como se encaminham as atividades no âmbito da 

sala de aula. Perde-se a noção de totalidade, seja das práticas curriculares, seja da relação 

delas com as práticas sociais.  

Somos da opinião de que, como mediação, o conhecimento, para fins do ensino, é o 

instrumento, o meio, através e com o qual o professor tem a finalidade de contribuir no 

processo de crescimento intelectual e humano do aluno. Em última instância, intenta 

influenciar nas escolhas e alternativas do sujeito que aprende. Entretanto tem sido um desafio 

proceder desse modo, em que, respeitando a individualidade do sujeito, não o reduza à sua 

existência imediata. Temos afirmado ao longo do texto que nos processos formativos, nas 

atuais circunstâncias históricas, ao deslocar o objeto da educação do plano do gênero 

humano, prioriza-se o sujeito abstrato, parcializado, imediato, de forma que todo o processo 

centre-se na sua singularidade.  

Se for verdade que o conhecimento escolar se constitui, também, de um recorte na 

cultura humana, julga-se procedente entender que a cultura não pode estar reduzida às 

manifestações fenomênicas da realidade. Há de entendê-la naquilo que lhe é essencial, ou 
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seja, partir do princípio de que esta radica, no trabalho como atividade fundante do ser social. 

Pode-se afirmar que o trabalho criou o homem. Com o trabalho, o homem transformou a 

natureza em seu benefício, criando meios que se transformaram em novas forças que 

aumentaram a sua capacidade de explorar cada vez mais ampliadamente a natureza. A 

combinação entre homem, natureza e os meios através e com os quais o trabalho se realiza, 

forma em seu conjunto a cultura humana. Assim, antes de ser um “artefato” anistórico e 

abstrato, a cultura tem suas raízes fincadas no modo como os homens se organizam para 

produzir e reproduzir a sua existência, sob determinadas condições históricas. Por esse 

motivo, a existência humana – que tem a cultura como sua substância – é a sua atividade 

cultural. 

Apesar de importante, o conhecimento empírico é insuficiente para explicar a 

realidade e dá conta da formação do professor e dos processos curriculares. Sem a pretensão 

de desconhecer a escola como importante instrumento de reprodução social, entendemos ser 

ela, em contradição com aquilo que dela os setores dominantes almejam, o espaço capaz de 

conter no seu interior o conhecimento espontâneo e sistematizado e mediar de forma 

organizada e intencional os processos, a partir dos quais, os sujeitos possam se apropriar dos 

conhecimentos que contribuam para a sua inserção cada vez mais ampliada na dimensão do 

não-cotidiano.  

Para dar particularidade a essa questão, abordaremos a seguir o campo da definição 

das políticas educativas e curriculares, de modo a buscar compreender os seus princípios 

teóricos, epistemológicos, políticos, bem como os processos de construção, sempre 

conflituosos e contraditórios e que expressam, de qualquer modo, as tensões entre a 

universalidade e a parcialidade do conhecimento que é tomado como mediador para a 

formação. 
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CAPÍTULO 2 POLÍTICAS EDUCATIVAS E CURRICULARES: TENSÕES ENTRE 

A UNIVERSALIDADE E A PARCIALIDADE DO CONHECIMENTO ESCOLAR NA 

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

O nosso intuito na produção deste capítulo consiste em identificar os determinantes 

das políticas educativas iniciadas nos anos de 1980 - e que teve continuidade nas décadas 

seguintes - e nelas as proposta para o campo da formação de professores e as possíveis 

relações entre a concepção político-filosófico que embasa o pensamento dos reformadores, 

expressos no texto, e o ideário pedagógico correspondente e necessário ao estabelecimento 

de um paradigma educacional. O texto está amparado na convicção de que os ideários 

pedagógicos expressam de algum modo, os interesses; as aspirações sociais, políticas, 

ideológicas do momento histórico em que foi pensado e elaborado. Assim, o ideário 

pedagógico que vai influenciar nos processos formativos, em qualquer nível de ensino, estará 

de algum modo, relacionado às reformas educativas ocorridas no período em questão; seja 

afirmando pressupostos dessas reformas, seja negando-os. Este capítulo consiste de dois 

momentos: o primeiro da exposição analítica dos elementos que compõem o quadro teórico-

epistemológico das reformas e suas relações com as finalidades da educação e dos cursos de 

formação de professores e seus desdobramentos em alguns países centrais e da América 

Latina que realizaram as reformas; o segundo momento trata de uma análise do processo 

histórico-político que marcou os embates em torno dessas reformas no Brasil. 

Apesar de uma abundante existência de literatura que trata desse tema, ressaltam-se 

duas obras de alcance mundial que julgamos basilares do pensamento educacional 

contemporâneo e que podem responder aos nossos objetivos. São elas (DELORS, 2003; 

PAPADOULOS, 2005) Nos textos estão sistematizados os resultados das discussões 

realizadas e as orientações que foram tiradas a partir de vários encontros internacionais sobre 

educação, organizados pela UNESCO, com financiamento do Banco Mundial. A 

referencialidade dessas obras está no fato de constituírem-se quase como uma espécie de 

manuais, que orientaram de forma pragmática o conteúdo das referidas reformas, em vários 

países do mundo. Para efeito de compreensão das reformas em vários países, realizamos a 

leitura crítica de Tardif e Lessard (2008), na medida em que os autores sugerem que estas 

reformas não são homogêneas e que às vezes sofrem orientações diferentes daquelas 

propostas pelos órgãos oficiais, posto que, como resultado de disputas políticas e sociais, 

guardam relação com o grau e nível de organização política dos setores ou classes sociais em 

disputa, em seus respectivos países. Com relação aos desdobramentos e as iniciativas 
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tomadas, no Brasil, com vistas à implantação dessas reformas, tomamos para a leitura e a 

análise crítica a obra de Souza (2005)
34

, compreendendo que o processo acima aludido 

constitui sempre situações de conflitos e disputas. Vários autores de expressão nacional são 

tomados na segunda parte do texto, como referência para subsidiar as análises desse 

processo, em nosso país. 

A nossa leitura foi orientada, também, pelo pressuposto de que a reforma proposta 

para a formação de professores pode ser compreendida a partir da definição das finalidades 

determinadas para a Educação Básica e do cumprimento das metas a serem atingidas por este 

nível de ensino. Diríamos que, em última instância, o que determina as mudanças no campo 

da formação, nos marcos das reformas, são os objetivos traçados para a Educação Básica. 

Buscaremos à guisa de análise, as principais orientações daí advindas, para submetê-las à 

crítica e encontrar as determinações que orientaram as mudanças. Da articulação deste 

conjunto, julgamos ter a concepção que norteia a proposta das reformas.  

Com base em nosso referencial teórico, os diversos conflitos entre segmentos sociais, 

classes e interesses, que marcam as disputas pela definição das políticas, levam os envolvidos 

aos mais diferentes movimentos. A possibilidade e o poder de definir - não obstante os 

conflitos oferecem-nos a posição dos interesses envolvidos; notadamente, movimentos que 

apontam na direção das resistências e dos consentimentos. Segundo Saviani (2003), as 

reformas curriculares, em seus processos de construção, envolvem situações de conflitos e 

passam a envolver distintos sujeitos sociais. Conceber a formulação e a implementação das 

políticas como um processo dinâmico, envolvente de diversos sujeitos que atuam em 

instâncias distintas, porém interconectadas, porque orbitam em torno do mesmo objeto é 

considerar um movimento em que se atua na perspectiva de buscar adesões e consentimentos. 

Em oposição, outros interesses expressos nas práticas de sujeitos que atuam em outras 

instâncias, procuram também angariar apoios, particularmente entre seus pares e de acordo 

com a dimensão dos embates, em outros segmentos sociais, com vistas a organizar e 

fortalecer as resistências. Perpassando diferentes instâncias de formulação, as políticas vão se 

constituindo nesses conflitos, nos quais os sujeitos que assumem uma ou outra posição 
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 SOUZA, Paulo Renato. A Revolução Gerenciada: educação no Brasil 1995-2002. São Paulo: Prentice Hall, 

2005. Trata-se de um documento quase autobiográfico. Importante síntese realizada pelo ex-ministro que 

torna claro o pensamento do governo FHC em relação à educação. O projeto, como se pode perceber insere-

se em uma estratégia mais geral das relações do capital, pois vem justificado por uma análise das causas dos 

problemas atuais do sistema. Outro dado relevante diz respeito à trajetória do ex-ministro. Tendo transitado 

nas agências internacionais de financiamento, pois foi diretor do BID, torna-se elucidativo o consentimento e 

a transposição das ideias gestadas nestes órgãos, implementadas pelo governo da época, através dos acordos e 

convênios com estas agências.  
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compõem o quadro muitas vezes contraditório, expressos nos textos que dão legalidade a tais 

políticas. 

Os diferentes órgãos que compõem a estrutura do Estado, em particular aqueles 

destinados a tratar das questões de políticas públicas -, entre elas a educação-, cumprem a 

função de sistematizar e dar forma ao conjunto de ações que configuram essas políticas
35

. Ao 

contrário do que às vezes imaginamos, as políticas não têm sua origem nessas instâncias do 

Estado. Entendemos que sua gênese radica no movimento real da sociedade, como produto 

de vários interesses, por vezes bastante conflituosos, que encerram as relações entre grupos, 

setores e classes sociais de distintos matizes. São as demandas sociais, captadas pelos 

interesses de classes que oferecem lastro às formulações dessas políticas. Mais do que 

produtos prontos e acabados, são processos conflituosos que se expressam através dos 

movimentos sociais, das instituições de ensino, das entidades representativas dos sujeitos 

envolvidos na educação, como sindicatos, associações classistas, partidos políticos e etc.. São 

nessas instâncias, onde as resistências e os consentimentos se expressam. Na qualidade de 

processo, se as citadas políticas não têm o seu ciclo iniciado em tais instâncias do Estado, 

não é menos verdade que aí também se encerra. As políticas se constituem do movimento 

entre as apropriações das dinâmicas sociais realizadas pelos sujeitos e as objetivações que se 

expressam nas práticas sociais, em diversos espaços/tempo, particularmente no espaço 

escolar. 

Além dessas características, cabe assinalar que a formulação das políticas públicas, 

em sua trajetória de confrontos, avanços e recuos, ensejados pelos interesses em jogo, 

consiste também em tentativas de construção de consensos. O grau de extensão do consenso 

pode indicar outros mecanismos de se fazer realizar as ações que configuram a política. 

Todavia não basta estar sistematizada em documentos, na forma de intenções, para se fazer 

crer em sua realização. Os textos são partes constituintes de um processo. Necessita ganhar 

materialidade por meio das práticas sociais. Nesse sentido, adentram os mais diferentes 

âmbitos da sociedade, particularmente aqueles aos quais as práticas educativas 

institucionalizadas dizem respeito. No espaço das instituições de ensino, onde a práxis 

curricular assume feições de processos pedagógicos, essas políticas continuam, muitas vezes, 

de forma sutil, expressando os movimentos que apontam para as resistências e para os 

consentimentos. O fato é que as contradições geradas no âmbito da sociedade têm 
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rebatimentos nas distintas instâncias dos complexos que compõem a sociabilidade do capital, 

entre eles a educação, de modo que 

 

A educação é um espaço de luta e conciliação. Serve de representante e também de 

arena para batalhas maiores sobre o que nossas instituições devem fazer, a quem 

devem servir e quem deve tomar essas decisões. E, apesar disso, é por si mesma 

uma das maiores arenas em que os recursos, o poder e a ideologia específica à 

política, finanças, currículo, pedagogia e avaliação do ensino são debatidos. 

Portanto, a educação é tanto causa quanto efeito, determinante e determinada. Por 

isso, nenhum capítulo isolado pode ter esperanças de apresentar um quadro 

acabado dessa complexidade (APPLE, 2003, pp. 42-3). 

 

 

Na qualidade de produto social e, por isso carregada de historicidade, a compreensão 

dos processos de formulação de políticas requer o estabelecimento de coerência nos 

postulados teóricos de nossa abordagem de modo que a perspectiva de análise que adotamos 

para o entendimento do complexo da educação e, em seu bojo, as políticas curriculares de 

formação dos profissionais da educação, nas atuais circunstâncias, nos remete à compreensão 

do capitalismo como parcialidade em relação ao processo histórico que preside a existência 

humana. Essa afirmativa tem o sentido de que o homem conheceu outros modos, outras 

formações sócio-econômicas, através das quais pôde organizar a produção e a reprodução de 

sua existência. Como anunciamos anteriormente, os processos organizativos através dos 

quais os homens fazem a sua historia, permitem que o homem, no escopo da produção, faça 

emergi-la em sua totalidade, fazendo alcançar a sua dupla dimensão de riqueza material e 

espiritual. Já demonstramos que ao produzir os bens materiais, em seu entorno, cria-se e 

estabelece-se um conjunto de relações que vão produzir manifestações no plano da cultura, 

das relações sociais, da política, das artes dos valores, etc. Enfim, cria-se o objeto do qual se 

constitui a educação. Afirmamos, ainda, que analisaremos o conteúdo dos embates políticos, 

ideológicos e epistemológicos da práxis social que faz emergir as propostas curriculares para 

a formação dos profissionais da educação à luz do entendimento que viemos esboçando ao 

longo desse texto, ou seja, na contradição dialética entre o caráter de universalidade e 

parcialidade que porventura surjam nas concepções de formação, presentes nos discursos e 

nas práticas dos sujeitos protagonistas dessas reformas. Sem perder de vista o horizonte da 

educação em geral, ou dissociá-la daquela que é oferecida nas instituições escolares, 

estabelecendo sempre a relação entre estas duas dimensões, afirmamos que é a educação 

formal que de fato tornar-se-á objeto de nossas análises, de uma forma mais acurada. 

As reformas educativas se realizam caracterizadas por um momento, cujas condições 

históricas, permitiram ao Capitalismo o desenvolvimento de um cenário sociopolítico e 

econômico denominado de “neoliberal”. Cenário em que diversos autores apontam como 
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características principais um processo de reestruturação produtiva com mudanças substancias 

no modo de organizar o processo de trabalho e de produção de mercadorias, cujo elemento 

central é a flexibilização das relações capital/trabalho; globalização da economia com 

processos bastante acentuados de subordinação das chamadas economias periféricas aos 

países centrais, provocando situações dramáticas de desemprego e de aumento da pobreza; e 

de um processo de reforma do Estado, cuja atuação no campo das políticas sociais foi 

drasticamente reduzida, contribuindo para operar mudanças no campo das políticas 

educativas. Em síntese, é um momento marcado pela tentativa de mercantilização de todas as 

facetas da vida humana que passa a definir as finalidades de todas as atividades que se 

realizam sob essa ordem socioeconômica. A parcialidade do mercado é alçada à condição de 

universalidade, de forma que os interesses gerais da sociedade passam a se subordinar aos 

interesses de um setor dominante. 

Com base nesse cenário, as nossas análises serão realizadas em consonância com os 

nossos pressupostos que apontam para a necessidade da crítica radical, como postura 

intelectual. Emanam, nessas condições, do reconhecimento da impossibilidade de uma 

mudança estrutural na educação sem o enfrentamento das contradições reais sob as quais se 

materializam os problemas da educação. Concebemos a atual formação econômico-social 

como parcialidade histórica, estruturada de maneira a atuar no sentido de ampliar a produção 

de riquezas. Os complexos de que se compõem o sistema sociometabólico do capital, entre 

os quais se identifica a forma de organização do trabalho, opera de maneira a manter e a 

aprofundar a separação entre o sujeito da produção e o produto do trabalho. Esta lógica 

organizacional faz coexistir as classes sociais, que passam a se constituir econômica, social e 

ideologicamente, de acordo com a produção e a distribuição da riqueza. Constitui-se parte 

essencial de nossa abordagem a compreensão de que a sociedade, como totalidade, está de tal 

modo estruturado que se torna inviável apreciá-la sem considerar as suas múltiplas 

determinações. Qualquer exame das partes considera o movimento do sistema como um 

todo. 

Segundo Mészáros (2006, p. 275), a educação no capitalismo procura cumprir duas 

funções: (1) a produção das qualificações necessárias ao funcionamento da economia, e (2) a 

formação dos quadros e a elaboração dos métodos de controle político. É importante destacar 

que o autor diz da necessidade de concebê-las em relação de interdependência e de 

reciprocidade. Como observamos, o capital ao constituir uma estrutura adequada de comando 

político, na qualidade do Estado, faz convergir duas dimensões de funcionamento da 

sociedade. O funcionamento econômico ocorre em relação de umbilicidade com as questões 
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políticas. Ao que parece, a relação entre essas duas dimensões se dá considerando que as 

decisões políticas são tomadas em subordinação aos interesses econômicos. Da mesma 

forma, tais interesses necessitam dessas decisões para constituir a sua legalidade. Assim, a 

relação é de reciprocidade e de dependência mútua. Entretanto, as duas dimensões precisam 

ser observadas, em situação de simultaneidade, coexistindo, numa relação de determinações 

recíprocas. Quando, por qualquer razão, uma das funções entra em crise ou em profunda 

contradição com a outra, os ideólogos do sistema constroem o discurso da necessidade de 

operar mudanças nesse complexo, de modo a permitir que ambos voltem a funcionar 

“harmonicamente”. Buscaremos perceber como esse processo se apresenta nas políticas, 

objeto de nossas análises. 

 

2.1 Ética e Conhecimento como princípios filosóficos e epistemológicos do ideário 

pedagógico das reformas educativas 

 

O primeiro aspecto que observamos é que os documentos consistem na tentativa do 

estabelecimento de um consenso e na busca de uma concepção e de uma prática educativas. 

Apresentam-se proposta de redefinição das finalidades da educação, mudanças nos conteúdos 

e nos métodos de ensino, na formação dos professores, no funcionamento das escolas e no 

gerenciamento dos sistemas de educação. Seguindo a estratégia de problematização da 

realidade e estabelecendo a relação entre Sociedade e Educação, tendo uma concepção de 

homem como mediadora desta relação, a Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI
36

 organiza toda a sua argumentação a partir de dois eixos principais. O primeiro 

diz respeito à Ética e o segundo à questão do Conhecimento. Esses eixos constituem a síntese 

de um conjunto de tensões
37

 identificadas que, na opinião da referida Comissão, apresentam-

se como desafios para a sociedade atual, precisando ser superados. Dada à importância que 

assumem na concepção formulada, esses eixos se constroem e se desenvolvem em estreita 

relação de imbricamento entre si, ao mesmo tempo em que exige como estruturante da 

relação, a ideia de educação ao longo de toda a vida. Para os reformadores, antes de todo e 

qualquer problema, a humanidade vive uma crise de valores. O segundo aspecto - que tem 

quase o mesmo nível de importância - é o fato de que a educação de hoje não mais 

corresponde ao processo de desenvolvimento da humanidade baseada em uma sociedade do 

conhecimento. O modelo atual de escola fracassou no objetivo de construir valores 
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susceptíveis a dotar o sujeito de condições para uma convivência que lhe exige, do ponto de 

vista moral e ético, um conjunto de competências para enfrentar os desafios atuais e não está 

correspondendo ao que dela se espera, quando a questão é preparar o sujeito para enfrentar os 

novos desafios no campo do conhecimento com vistas a responder às exigências que a nova 

sociedade requer para o seu desenvolvimento e o desenvolvimento do indivíduo. Para 

compreender a natureza dessas afirmativas, julgamos importante trazer a concepção de 

educação que norteia as análises da Comissão Internacional sobre Educação para o Século 

XXI. Para esta,  

 

[...] ela é considerada, sucessivamente, como a chave da prosperidade econômica 

futura, como o instrumento privilegiado da luta contra o desemprego, como o motor 

do progresso científico e tecnológico, como a condição sine qua non da vitalidade 

cultural das sociedades cada vez mais orientadas para o lazer, como ponta-de-lança 

do progresso social e da igualdade, como a garantia de preservação dos valores 

democráticos, ou como a passaporte para o êxito individual. (2005, p. 20) 

 

O que está na base dessa formulação? Como a Comissão entende a materialidade do 

mundo, de modo a extrair daí essa conclusão? Qual é a origem de sua concepção de homem, 

de mundo e consequentemente de educação? Ao que parece, toda a sua argumentação 

repousa na concepção liberal de mundo, com seus desdobramentos na concepção de homem, 

de sociedade e de educação. Advogamos a ideia de que a base política da reforma pretende 

apresentar, sob outra roupagem, alguns elementos para a tentativa de superação de um 

profundo processo de desagregação da ordem social vigente, baseada na contradição 

insolúvel nos marcos da sociedade atual, que consiste na completa subordinação dos 

interesses sociais, públicos e coletivos, em suma, da humanidade, aos interesses particulares, 

individuais, imediatos e privados de alguns setores dominantes do grande capital.  

Para analisar essas questões, construímos o caminho de tomar a concepção de mundo 

em articulação com a concepção de educação daí decorrente. Nesse sentido, apoiado em 

Leonel (1994) buscamos em dois pensadores clássicos do ideário liberal, os subsídios 

necessários à compreensão implícita no documento da Comissão. Trata-se de Locke (1632 – 

1704) e Rousseau (1712 – 1778). Como, segundo os pensadores da sociedade que se 

anunciava, os homens se organizam para produzir e reproduzir a sua existência? O principio 

norteador das relações e do desenvolvimento econômico é o esforço de cada um. A 

referência é o indivíduo. O sucesso ou o fracasso tem relação com as qualidades ou 

deficiências presentes em cada indivíduo, no exercício de seu trabalho. O fato é que por mais 

que procurassem explicar no indivíduo isolado, a razão de ser da sociedade, as condições 
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materiais de existência e de reprodução da vida davam claros sinais das enormes 

contradições presentes na distribuição da riqueza social produzida. Mas, afinal, o que é o 

homem? Para o pensamento liberal,  

 

Na verdade, o homem burguês se apresenta a si mesmo como ser natural ou como 

a forma natural de ser do homem; o que lhe bastaria o substantivo homem sem o 

adjetivo burguês; porque, ser burguês, é a forma de ser do homem moderno e 

que, por ser moderno, é um ser histórico e não natural” (LEONEL, 1994, pp. 44-5) 

[grifos do autor]
38

 

 

Não podendo conceber a contradição entre quem produz e quem se apropria da 

produção, em termos de desigualdade econômica e consequentemente social e política, o 

pensamento liberal dissolve a contradição no sujeito em si e não nas relações que originam 

tais contradições, expressas, por exemplo, nas classes sociais. Dotando o sujeito de 

autonomia absoluta no que tange às relações sociais por ele produzidas, formula-se uma 

concepção de homem que possa transitar entre uma existência real, concreta e outra ideal e 

abstrata. Dessa conjugação, surge a compreensão de que o homem é dotado de uma essência, 

que tem origem na natureza mesma do ser. Há, no homem, uma essência natural, perdida, 

que só podia expressar-se em determinadas circunstâncias, quando a imperfeição das 

instituições fosse corrigida pelo ideário burguês, podendo a partir daí, dar vazão a essa 

essência. Suas características são as do homem moderno, porém mesmo existindo, 

encontrava-se adormecida ou impedida de se expressar, antes do advento da sociedade 

burguesa.  

Posta as contradições sociais no plano do indivíduo e este consubstanciado no homem 

moderno, elas se manifestam de modo a constituir uma dualidade que contraditoriamente se 

expressa nas ações do sujeito e provoca a existência de seus interesses individuais em 

contradição com os interesses públicos.  

Essa dualidade do ser: o ser material, voltado para o interesse próprio; o ser moral, 

voltado para o interesse comum. O ser material é o burguês egoísta, tem existência 

real, é objeto de certeza imediata e sensível. O ser moral é o cidadão, não tem 

existência real, é uma abstração, um ideal, um artifício (1995, p.45)
39

 

 

Na tentativa de resposta a essa questão, caracteriza-se o ser quanto ao que ele é e no 

que precisa se tornar. Em suma, tem-se o burguês egoísta e a necessidade do cidadão político. 

Como esses dois pensadores compreendem a natureza, a origem e a superação de tal 
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contradição? Sem a pretensão de propor alterações na ordem material e na maneira como a 

riqueza social é produzida, deixando de perceber aí a contradição, eles a levam para o plano 

da razão e do sentimento. Nessas dimensões encontram a causa e a solução. Para Locke, o 

egoísmo é parte constituinte da natureza humana, é o que tem de essencial no homem. Como 

o desenvolvimento econômico da sociedade está na iniciativa individual, no desejo de 

satisfazer os seus interesses, a questão não é eliminar o egoísmo, pois dessa forma eliminar-

se-ia o homem, em sua essência, e consequentemente o motor do desenvolvimento. Desse 

modo, trata-se de adequar o egoísmo às necessidades sociais. Para Locke, a sociedade se 

desenvolve a partir do livre desenvolvimento das forças individuais. A igualdade para ele 

reside na disposição que todo homem tem para o labor. A diferença de cada um na divisão 

social tem relação com as especificidades individuais dos envolvidos no trabalho.  

Para Rousseau, o egoísmo é um produto social. O que é natural é o sentimento que - 

emanado de Deus, é depositado no homem pela ação divina, sendo esse sentimento anterior à 

razão, o torna um sujeito preocupado com o seu semelhante. Para este pensador, isto ainda 

não existe concretamente, se expressa se as condições externas exigirem. Segundo ele, são os 

sentimentos que tornam os homens iguais. Imbuídos de um sentimento de amor a si e da 

piedade, enquanto expressão natural do ser, deve ser orientado à criação do cidadão, do 

homem público, devotado à causa da sociedade. Assim, o papel da educação consiste em 

eliminar o egoísmo, sempre presente no homem, esforçando-se em tornar sempre acesa a 

chama de benevolência presente no homem, sempre inclinado a fazer o bem. 

Para Locke, o ser moral é uma construção que deverá se dar pela razão prática. Sendo 

essa a fonte da moral, ele compreende que as experiências acumuladas e consubstanciadas no 

conhecimento em seu processo de apropriação possibilitam ao homem compreender que o 

egoísmo pode ser submetido aos interesses da sociedade. Nesse sentido, a razão obtida pela 

transmissão do conhecimento torna-se a fonte da moral. A razão como disciplinadora e/ou 

reguladora de uma prática egoísta sem limites só tem razão de existir se estiver dirigida à 

prática. Para o atendimento das necessidades sociais que se realizam à medida que os 

interesses individuais do homem são contemplados. A razão não é para negar as estruturas 

sociais ou superar as relações que marcam os homens, mas para melhorá-las com vistas a sua 

consolidação. Daí que a fonte da razão, em Locke, é buscada nas experiências que brotam 

das relações sociais. 

Posta desta maneira, como os pensadores resolvem a contradição? Para ambos, os 

problemas sociais são vistos como problemas morais, omitindo-se da compreensão sobre as 

razões da contradição, existente na maneira como está organizado o trabalho enquanto 
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mediador da produção e reprodução da existência humana e das relações sociais, pois é no 

próprio indivíduo que o pensamento liberal concentra a contradição. Com origem no 

indivíduo, compreende-se que a sua superação também está nele. Como se dá esta 

superação? A contradição situa-se ora na razão (Locke), ora nos sentimentos (Rousseau), ou 

na ausência daquela ou na distorção destes. De modo que a superação da contradição, por 

eles identificada, encontra-se no plano das ideias ou dos sentimentos. Partindo deste 

pressuposto, formulam então um ser moral e o projetam como finalidade. A sociedade 

realiza-se ao atingir um sujeito abstrato, idealizado por seus ideólogos. Sujeito criado a partir 

dele mesmo, sem relação com as bases produtoras da contradição real. Em qualquer das 

opiniões, o que os torna comuns, entre outras questões, é que tudo se encaminha no sentido 

do dever-ser. Daí o forte apelo para os valores. Formula-se uma concepção de homem, cria-

se um estereótipo de ser racional ou político-cidadão, com suas virtudes, e almeja-se 

materializá-lo nas ações dos indivíduos educados. 

Semelhante aos pensadores clássicos, a contradição fundamental observada pela 

Comissão, trata-se das tensões entre a “Indispensável competição e o cuidado com a 

igualdade de oportunidades” e “entre o material e o espiritual” (p. 15). A primeira tensão tem 

relação com a natureza do conhecimento que a escola está oferecendo e a segunda relaciona-

se aos aspectos ético-morais. Para a Comissão – relatora dos documentos da reforma - a 

escola tem fracassado no atendimento a essas duas questões que julga cruciais, inclusive para 

a sobrevivência da humanidade (p.15). Como se pode observar, a sobrevivência da 

humanidade depende das possibilidades de conciliação entre a indispensável competição e o 

cuidado com a igualdade de oportunidades, depende da elevação de uma contradição 

material, para o plano ideal, dos valores. Crêem que construídos os valores, resolve-se a 

contradição que se assenta nas bases materiais da sociedade. Destaca-se claramente o ideário 

liberal de dissolver nos indivíduos as contradições de classe. Do ponto de vista da concepção 

liberal, essa tensão é essencial, pois é nessa contradição que se busca a formulação do ser 

moral, que transite na contradição de modo a conciliar os interesses, que são por sua 

natureza, inconciliáveis. Essa tensão reflete no pensamento liberal a contradição entre o ser 

imediato, particular, “competitivo”, imbuído dos interesses privados, e o desejo de existência 

do homem público, do cidadão engajado na construção do bem comum, do ser moral. 

 

A educação [...] cabe-lhe a missão de fazer com que todos, sem exceção, façam 

frutificar os seus talentos e potencialidades criativas, o que implica, por parte de 

cada um, a capacidade de se responsabilizar pela realização do seu projeto 

pessoal. Esta finalidade ultrapassa qualquer outra. (2005, p.16). 
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Aqui fica evidenciada a contradição indicada e observada nos primórdios da 

concepção liberal. É possível perceber que para a concepção liberal a educação tem por 

finalidade a formação da consciência individual. Se em seus primórdios, em suas primeiras 

formulações, esta questão fica anunciada, na atualidade, parece permanecer. No atual estágio 

de desenvolvimento do capital, o que se denomina neoliberalismo, nada mais é do que o 

aprofundamento dessa contradição, em que os interesses gerais, públicos estão absolutamente 

subordinados aos interesses privados. 

A escola moderna foi criada com vistas a realizar no sujeito a formação moral do 

cidadão. Sendo a escola dirigida à formação da moral, os conhecimentos aí trabalhados têm a 

finalidade de realizar, desinteressadamente, o bem público. A moral daí advinda opera no 

sentido de harmonizar os interesses privados, particulares do indivíduo, com os interesses 

gerais e coletivos. “Conscientes disto fomos levados a retomar e atualizar o conceito de 

educação ao longo de toda a vida, de modo a conciliar a competição que estimula, a 

cooperação que reforça e a solidariedade que une” (idem, p.15). O que é problemático é que 

o homem burguês vê o conjunto social como simples meio de realizar seus fins privados. 

Como se trata de uma concepção geral, alguns realizam, para outros, não passa de uma 

quimera. Ao lado dessa contradição se percebe que se à escola é atribuída a tarefa de criar o 

cidadão, as práticas sociais mais gerais criam as condições para a prática individualizada e 

egoísta, assim, é que 

 

Nega-se na teoria o que se afirma na prática. Contra o individualismo, a 

solidariedade; contra a ganância, a moderação; contra as desigualdades sociais a 

convivência harmoniosa; contra o materialismo, o espiritualismo; contra a luta pela 

vida, a união pela vida; enfim, coloca-se contra todos os princípios burgueses, mas 

sem destruir nenhum deles ao conservar sua prática (LEONEL, 1999, p. 237). 

 

 

Assim, os problemas da humanidade oriundos dos planos valorativos e 

epistemológicos podem ser superados numa eficiente intervenção de natureza educativa que 

procure harmonizar, na forma e no conteúdo, a perfeita combinação entre a formação de 

valores e a construção no sujeito de competências cognitivas que lhe possibilite desenvolver 

estratégias de assimilação de conhecimentos capazes de inseri-lo no campo das ciências e da 

tecnologia. A referida Comissão ao abordar a questão do conhecimento o apresenta como 

principal força produtiva, em lugar do trabalho e as consequentes relações que ele encerra. 

Nessa perspectiva, as contradições sociais, com origem nas relações que os homens 

estabelecem para produzir e reproduzir a sua existência desloca-se para um plano imaterial, 

simbólico. Segundo esse modo de entender, as desigualdades no interior dos países e mesmo 
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entre eles, ou seja, as tensões norte/sul ou ocidente/oriente se originam da capacidade que 

determinadas sociedades têm para produzir e/ou se apropriar dos mecanismos de acesso e uso 

desta importante ferramenta de desenvolvimento econômico e social, enquanto aquelas 

sociedades destituídas dos mecanismos de acesso a este conhecimento, estabelecem uma 

relação de desvantagem em relação aquelas. Desta compreensão constrói-se a ideia de que a 

superação dos principais problemas que afligem a maioria da população mundial está no 

indispensável ingresso no universo da ciência e da tecnologia, motores clássicos do 

crescimento (op.cit.) com o que isto implica em matéria de adaptação de culturas e de 

modernização de mentalidades. A este requisito, apela-se para a construção dos valores, 

como importante subsídio à harmonização do inevitável processo de globalização.  

Ao lado do conhecimento “tecnicamente útil” permanece a busca pela construção de 

valores. Estes, como se percebe, nos seus primórdios buscava-se nas experiências cotidianas. 

Os valores daí oriundos aperfeiçoam a ordem social. Os valores tinham origem na razão. Daí 

que a tolerância e a compreensão, como produtos destas duas dimensões, podem minimizar 

as tensões, e conflitos entre povos, fazendo recuar as suas desigualdades. Os conflitos, 

deslocados de suas reais causas, passam a ter origem na incompreensão e na intolerância. 

Desta forma a educação orientada a racionalizar os conflitos e dirigi-los aos sentimentos é 

uma combinação perfeita, não de solução, mas de atenuação dos conflitos. Revela-se, dessa 

maneira, a natureza do pensamento liberal, cuja essência repousa na supervalorização da 

subjetividade e na transferência dos problemas cuja origem está nas relações sociais e as 

consigna no indivíduo em si, abstrata e empiricamente deslocado de sua universalidade. 

Desse modo, como as bases de tal pensamento, refletem-se nas políticas educativas e 

curriculares orientadas à formação de professores? Essa questão será, em seguida, objeto de 

nossa análise. 

 

2.2 O professor e o seu fazer como referência na proposta curricular da formação de 

professore nas reformas educativas 

 

Como os reformadores
40

 pensam a formação dos professores? Entendem que assim 

como a Educação Básica tem se apresentado incongruente aos desafios postos pela sociedade 

atual, o mesmo tem ocorrido com os cursos, cuja finalidade é a formação dos professores. 

                                                 
40

 Insistimos no termo reformadores por entender que os textos que são objetos desta análise refletem, de algum 

modo, o pensamento dos órgãos oficiais que, nos mais diversos países, realizaram reformas no campo 

educacional. 
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Nesse sentido, segundo o ideário proposto aos professores, devem ser dirigidas algumas 

medidas para que possam realizar com eficácia o papel que deles se espera. Essas questões 

dizem respeito ao recrutamento, a formação inicial e a formação continuada. Todavia se 

podemos entender como extremamente complexa a realização das finalidades propostas para 

a educação, não menos difícil de se materializar é a tarefa que se espera que o professor 

venha a cumprir, pois segundo os reformadores, “os professores têm um papel determinante 

na formação de atitudes – positivas ou negativas – perante o estudo. Devem despertar a 

curiosidade, desenvolver a autonomia, estimular o rigor intelectual e criar as condições 

necessárias para o sucesso da educação formal e da educação permanente” (DELORS, 2003, 

p. 152). [Grifos Nossos]. 

Mais uma vez se pode perceber a reincidência das ideias típicas do pensamento 

liberal, que retira das relações sociais a origem das contradições da realidade e as deposita no 

indivíduo. Ao longo do texto procuram deixar entrever que mesmo tendo como base de sua 

existência a pobreza, a exclusão social, e tantos outros problemas que assolam a maioria da 

população, o sucesso ou o fracasso escolar das crianças oriundas dessas circunstâncias 

estabelecem relação direta com a competência pedagógica do professor. Argumenta-se que 

os alunos sentir-se-ão motivados a responder aos desafios de aprendizagem, à medida que 

encontrem no cotidiano escolar um professor que, apesar das dificuldades e das precárias 

condições de trabalho, se ache disposto a colaborar com a árdua tarefa de resolver, no plano 

da consciência, os problemas que têm suas causas e, provavelmente, suas soluções, no plano 

da materialidade das relações sociais.  

Os reformadores entendem que o cumprimento dessa tarefa requer mudanças no 

campo da formação. Em relação à formação inicial, pretende-se que em curto prazo todos os 

professores tenham formação em nível superior, oferecidos por institutos de formação de 

professores, se possível em parceria com as universidades. Entretanto afirmam serem os 

cursos atuais portadores de inúmeros problemas, que acabam por oferecer uma formação 

deficitária. Reforçam a ideia de que a escola, também nesse âmbito, teria falhado no que diz 

respeito ao desenvolvimento, no sujeito, de atitudes, valores e saberes relacionais. No que 

concerne à dinâmica e aos currículos que subjazem os cursos formadores de professores, 

afirmam que eles têm atuado de modo a que, em determinado momento, privilegiem a 

aquisição de conteúdos generalizantes, universalistas, e que não estabelecem qualquer 

relação com as necessidades reais dos indivíduos, tornando-se excessivamente teóricos – 

(Modelo Tradicional). Nesse limite, o conhecimento apresenta-se inútil, desprovido de valor 

prático. Quando não é assim, pecam por ser demasiadamente práticos (Modelo Tecnicista).  
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O paradigma proposto pela Comissão Internacional sobre Educação para o Século 

XXI se propõe a superar esta situação. Para tanto entendem que os eixos centrais da 

formação precisam estar alicerçados numa prática educativa que contemple, na forma e no 

conteúdo, o que denominaram como os quatro pilares da educação, a saber: aprender a 

conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos e aprender a ser. (id. Ib.) Apesar de 

compreenderem que devem atuar de forma articulada, advogam a ideia de que o mais 

importante desses saberes é o aprender a viver juntos, em torno do qual, os demais devem 

orbitar. A ênfase no aspecto valorativo está explicitada quando afirmam que  

 

Uma das finalidades essenciais da formação de professores, quer inicial quer 

contínua, é desenvolver neles as qualidades de ordem ética, intelectual e afetiva que 

a sociedade espera deles de modo a poderem em seguida cultivar nos seus alunos o 

mesmo leque de qualidades (p. 162). 

 

 

Para essa Comissão se há alguma harmonia em todo esse processo é apenas na 

relação que se estabelece entre os problemas presentes na formação e os reflexos deles no 

funcionamento e no papel que a escola deve cumprir. Parece haver aí uma relação de 

parceria. As duas instâncias alimentam-se mutuamente, quando a questão é não conseguir 

responder à altura aos desafios que a sociedade do conhecimento tem requerido. Crêem, por 

exemplo, que as escolas se tornaram pouco atraentes para as crianças, pela incapacidade dos 

educadores em oferecer alternativas dos meios de comunicação social que concorrem com as 

escolas. O problema do fracasso, da evasão e da repetência está nos métodos de ensino ou 

nos conteúdos ensinados. O problema não parece estabelecer relação com a estrutura social. 

Afirma-se haver um descompasso entre o avanço tecnológico e o conservadorismo da escola, 

que insiste em manter-se inalterada em seus métodos e conteúdos. Assim, advogam uma 

nova postura para o professor, entendendo que 

 

O professor deve estabelecer uma nova relação com quem está aprendendo, passar 

do papel de solista ao de acompanhante, tornando-se não mais alguém que 

transmite conhecimentos, mas aquele que ajuda os seus alunos a encontrar, 

organizar e gerir o saber, guiando, mas não modelando os espíritos, e demonstrando 

grande firmeza quanto aos valores fundamentais que deve orientar toda a vida. 

(p.155). [Grifos Nossos]. 

 

 

Para responder a essa “mudança de paradigma”, sugere-se, no plano da formação, o 

desenvolvimento de um currículo que contemple a ideia de flexibilização, descentralização, 

autonomia e participação. Entendem que todos que compõem a escola devam realizar ações 

que extrapolem o limite da atividade específica de cada um. Crêem que tais conceitos, 

traduzidos na prática pedagógica, podem contribuir de forma significativa para o 
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reordenamento da escola. Insinua-se que o desprestígio do professor é em decorrência da 

escola não se constituir mais em única fonte de informação, em deter o monopólio do 

conhecimento. Existindo em outras fontes, propiciadas pelo avanço da tecnologia, leva ao 

questionamento do professor como única fonte detentora de poder. O seu desprestígio teria 

origem fora das condições de trabalho. Recomendam que se inclua, na formação, o 

componente da pesquisa, dada a sua importância na melhoria no ensino e da pedagogia. 

Nesse requisito, considera-se a necessidade de estreitar as relações entre os institutos de 

formação de professores e as universidades.  

Da leitura do relatório, elaborado pela referida Comissão, pode-se extrair a 

compreensão de que a variedade de competências apontadas como essenciais para a 

formação e inserção no mercado, aponta para a ideia da crítica que esse paradigma faz ao 

especialista. Agora já não interessa mais aquele que sabe muito sobre uma coisa, mas que 

precisa, em lugar desse conhecimento, dotar-se de uma estratégia de aprendizagem que o 

faça conhecer sobre várias coisas. Em troca do conhecimento especializado, devem-se ter 

ferramentas para conhecer, em lugar do conteúdo a forma. Tanto que para a ampliação do 

leque de conhecimentos dos professores, sugere-se ainda que os docentes possam exercer, 

além de sua profissão, outras ocupações que possibilitem novas aprendizagens no mundo do 

trabalho. Sugerem trabalhar em empresas, por exemplo.  

Em resumo, a finalidade do Relatório elaborado pela Comissão Internacional sobre 

Educação para o Século XXI consiste em apresentar em linhas gerais as diretrizes da 

Reforma que se pretende realizar no campo da educação. Suas finalidades, o tipo de sujeito 

que quer formar e para quê, indicativos no plano dos métodos e da natureza do conteúdo, que 

segundo estes membros da Comissão são os necessários para dotar o sujeito das 

“competências necessárias para ingressar na sociedade do conhecimento.” Entretanto além 

das medidas já anunciadas, defendem a participação de outros sujeitos na escola. A eficácia 

do ensino dependerá além das questões já citadas, da presença de um sistema de controle e de 

avaliação dos resultados da aprendizagem, que segundo o ideário proposto, tem caráter 

diagnóstico. Afirmam que os professores devem atuar como co-participantes nas decisões 

relacionadas à educação, participação que se relaciona à elaboração de programas e de 

materiais pedagógicos. Porém, ao que tudo indica, assentados nas determinações já 

anunciadas. A autonomia sugerida não vai além da iniciativa de pensar em materializar 

aquilo que já foi previamente definido fora de seu raio de poder. 

A ênfase nos aspectos éticos e atitudinais, aliado à ideia do acesso ao conhecimento 

útil como fundamentos da reforma, são claras indicações de que os reformadores, atribuindo 
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papel significativo à subjetividade, às ações dos indivíduos, como responsáveis pelo fracasso 

ou o sucesso dos afazeres humanos, entre eles as práticas educativas, sinalizam para o fato de 

que a reforma proposta dependeria, para a sua concretização de modo satisfatório, do 

desempenho e engajamento dos professores na materialização dessa ideia. Trazer a figura do 

professor para o centro das discussões é um fato já observado por pesquisadores em 

educação, que abordam a temática da formação de professores. Assim, referenciando-se em 

Gauthier, Batista Neto (2006) afirma que contribui para isso um importante relatório
41

 

produzido nos EUA, na década de 1980, quando é constituída uma comissão em 1981, em 

nível nacional, cuja finalidade era identificar as causas do mal desempenho dos estudantes 

estadunidenses, em exames de desempenho, ocorrido em nível internacional, nessa época. 

Das conclusões desse relatório, indica-se que uma das causas residia na formação do 

professor. A esse respeito o autor, adverte:  

 

Essa controvertida conclusão apresentou uma dupla conseqüência: de um lado, 

lançou luz sobre o professor, criando um ambiente de interesse social por esse 

profissional e pela qualidade de sua formação, suscitando a necessidade da urgente 

definição de uma política pública que desse conta do desafio de formar professores. 

Por outro lado, ao focar a questão da educação sobre o professor, terminou por 

carregar excessivamente sobre os ombros desse profissional a responsabilidade 

pelos insucessos da política educacional. (pp- 54-5). 

 

Posta esta questão, os problemas a respeito da formação e do trabalho docente entram 

definitivamente na pauta de discussões das entidades de educadores, pesquisadores, 

intelectuais, estudantes e todos aqueles sujeitos direta ou indiretamente envolvidos com as 

questões educacionais. Segundo Freitas (1999), a questão da formação dos profissionais da 

educação, como parte integrante de estratégias mais amplas de reformas neste campo, surge 

no âmbito das propostas de reformas educativas em nível mundial, discutidas e aprovadas 
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 A NATIONAL AT RISK: Imperative for Educational Reform.Washington D.C.: National Commision no 

Excellence in Education. 1983. Trata-se do Relatório cujo título é: “Uma Nação em Risco”, publicado em 

1983. Trata-se de um texto longo, entretanto no que tange às questões referentes aos professores, pode-se 

observar alguns pontos que julgamos importantes: Propõem rigorosidade no processo de recrutamento dos 

professores, ao mesmo tempo em que sugerem amenizar o problema da escassez nas áreas identificadas com 

o apelo aos profissionais da área que não possuem habilitação, para que recebam imediatamente preparação 

adequada para o exercício do magistério; Indicam uma gama de artifícios caracterizados por incentivos 

salariais, premiações por desempenho, aos professores. Tudo isto acompanhado por um processo de avaliação 

que possa recompensar aqueles bem sucedidos. Em resumo, parece que as indicações seguem uma tendência 

de controle curricular, com ênfase no conteúdo disciplinar, seja em relação ao ensinado nas escolas 

secundárias, ou em relação à formação dos professores. Indicam a necessidade de oferecer destaques aquelas 

unidades escolares que apresentam “padrões de excelência”. Sugere destacar as instituições onde os mais bem 

colocados no processo seletivo para ingresso no magistério, tenham origem. Preparam o caminho para a 

Educação à Distância. Julgamos serem necessárias pesquisas que possam encontrar, de modo mais 

consistente, elementos de articulação entre o conteúdo deste relatório e as reformas educativas realizadas no 

período em questão. Disponível em HTTP://www.ed.gov/pubs/NatAtRisk?index.html Acesso em 15 set. 

2008. 
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suas finalidades mais gerais nas conferências internacionais de educação, já analisadas 

acima, com base no texto que tomamos como referência. Nesse entendimento, a formação 

dos profissionais da educação tem posição de relevo, por considerarem que o sucesso das 

finalidades definidas como orientadoras das reformas passariam por esse critério. Entende-se 

que a formação contribuiria de forma significativa para a elevação da “qualidade” da 

educação preconizada pelos reformadores. A partir desses marcos, desencadeia-se um 

conjunto de ações articuladas, em nível de Estado, nos países consignatários das reformas, 

entre eles o Brasil. 

 

2.3 A reforma educativa nos países centrais e periféricos do capitalismo: realidades 

diferentes, objetivos comuns 

 

Com a finalidade de oferecer uma panorâmica em torno do movimento das reformas 

nos diversos países, resgatamos algumas questões abordadas por diversos autores que, ao 

tratar da temática, traz uma importante contribuição ao debate. Não há pretensão em fazer 

uma discussão aprofundada dessa questão, mas buscar compreender como essas diferentes 

experiências em vários países, traduzidas em texto e publicações, com inserção em nosso 

país, contribuiram, de algum modo para as reformas aqui realizadas. Serviram também para 

produzir ideias que a ela se contrapunham, contribuindo para a consolidação de algumas 

outras mais alinhadas a um posicionamento crítico. 

Como já anunciado, a nossa abordagem será com base nos textos que foram 

organizados em uma coletânea, publicadas por Tardif e Lessard (2006). Apesar das 

diferenças ocorridas em função das peculiaridades de seus referidos países, a abordagem 

parece considerar o entendimento construído pelos organizadores da coletânea sobre a 

origem da crise da educação e suas perspectivas de superação. Em síntese, Tardif e Lessard 

(2006) são da opinião de que, apesar da diversidade de ideias e interpretações em torno da 

escola e do ensino, expressas nas particularidades dos diversos países, as pesquisas e a 

produção editorial em torno da referida questão, indicam uma tendência a disputa entre dois 

projetos distintos, estando “estas propostas associadas a uma concepção neoliberal, com o 

referido projeto evoluindo na perspectiva do potencial humano; o outro podendo ser 

qualificado de humanista/cidadão, uma vez que a educação é principalmente encarada sob o 

ângulo do ideal de justiça social” (TARDIF; LESSARD, 2006, p. 261). 

Neste sentido é que no Canadá, segundo (BOOTE,
 

2008) tanto a formação 

(currículo), quanto os formadores (carreira) é objeto de disputa nas lutas pelo poder. Foram 
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sempre, ambos, construídos sob setores tradicionais. Há um processo de reforma em 

andamento, mas há tensões entre o tradicional e as exigências que o mundo moderno impõe. 

Os autores afirmam que a possibilidade de mudança está no reexame da maneira como se 

percebem sócio-historicamente e, ao mesmo tempo, se conseguirem unificar discursivamente 

uma nova autoridade baseada sobre a habilidade. Já na Bélgica
42

 ocorre, a partir dos anos de 

1990, a exemplo de vários outros países, um movimento de profissionalização docente que 

tem como referencia o modelo prático-reflexivo. As autoridades afirmam haver resistências 

dos docentes a esse modelo, entretanto o autor do texto diz que a resistência não reside 

exatamente no fato dos professores não serem adeptos desse modelo, mas sim na falta de 

meios concedidos ao ensino, assim como a um aumento da distância entre os centros 

decisórios (instituições, políticos e profissionais) em relação aos docentes. O autor afirma 

que a profissionalização não se reduz a aceitar este ou aquele modelo, mas pelo poder de 

decisão que os professores passam a dispor. Com relação à Suíça, Perrenoud (2008)
 
discute o 

surgimento de outro espaço de formação do professor, as chamadas altas Escolas 

Pedagógicas (HEP). Nesse sentido a questão que se coloca é em relação ao lócus da 

formação, que oscila entre aspectos característicos da escola por um lado e por outro por 

características da universidade. Essa oscilação parece criar dificuldades para uma construção 

da identidade docente. Ao que tudo indica, a formação oferecida nesse novo lócus tem a 

finalidade de suprir uma deficiência apontada na formação universitária, que é o seu 

distanciamento dos problemas reais das escolas. Se por um lado ela amplia o raio da cultura 

geral, por outro, distancia o formando dos reais problemas escolares. Para o autor a saída 

parece ser de um meio termo. 

Apesar de considerar as peculiaridades dos países onde as reformas se realizaram, os 

autores observam que alguns países guardam certas similitudes em relação a outros. Assim, 

afirmam que em função de uma tradição de pensamento social mais vinculado ao 

pragmatismo, foi na Inglaterra e nos Estados Unidos que os projetos de mudanças educativas 

vinculadas ao ideário neoliberal ganharam maior adesão. Desse modo, na Inglaterra, por 

exemplo, Moon (2008), ao fazer um breve histórico da formação de professores naquele país, 

dá um destaque especial para o período do tatcherismo. Esse momento, ainda predominante, 

está marcado pela fragmentação do sistema de ensino orientado à formação de professores; 

diminuição nos recursos destinados a esse fim e o exercício do controle mais acentuado; 
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emprego de uma orientação de formação com ênfase na prática e nos estágios; aumento do 

poder dos estabelecimentos escolares; crise do recrutamento de novos professores, dada à 

perda de credibilidade da profissão, oriunda certamente desse conjunto de situações. Com 

relação aos Estados Unidos segundo os autores
43

, predomina uma abordagem que 

desconsidera a importância do professor e do estabelecimento escolar como importantes 

instrumentos através dos quais se podem realizar mudanças nos processos de ensino-

aprendizagem. Os autores apresentam um estudo de caso, de uma escola em Ohio, em que 

funciona um trabalho marcado pelo coletivo, com ênfase na aprendizagem do aluno.  

Se as experiências de reformas, nos chamados países centrais, estabelecem relação, de 

algum modo, com suas experiências e particularidades históricas, políticas, culturais e etc, 

tem também, em nosso modo de entender, relação com a maneira como estão postas sua 

inserção na divisão internacional do trabalho e nas relações que estabelecem com as 

chamadas economias periféricas. Assim, é razoável compreender que em relação à América 

Latina, as características das reformas são outras.  

Desse modo, nessa parte de nosso continente, as reformas, apesar de corresponderem 

às peculiaridades de cada país, demonstram a presença de vários elementos que são comuns. 

Na Colômbia
44

, no Chile
45

, na Argentina e no Uruguai, por exemplo, elas apontam para o 

encolhimento do Estado; para uma política de descentralização e para o avanço da iniciativa 

privada, particularmente, no ensino superior. Todas as reformas foram, nesses países, objeto 

de lei, elaboradas e aprovadas em épocas muito próximas, cujo objetivo foi dar legalidade às 

mudanças. Na Colômbia, as reformas apóiam-se na Constituição de 1991. No contexto dessa 

constituição, promulgou-se, em 1994, a Lei Geral da Educação. Na Argentina
46

 ocorre em 

1992, a Lei de Transferência aos Estados de Serviços Educacionais que, em síntese, significa 

o processo de descentralização. No Uruguai
47

, em 1996, através do Proyecto de Ley 

Presupuestual, consolidou-se a introdução da Reforma Educativa. A particularidade se dá no 
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Chile
48

, cujas reformas ocorreram sob os auspícios de uma ditadura militar. Com relação à 

formação de professores, há traços bastante comuns e que estabelecem relação de 

proximidade com as reformas ocorridas no Brasil. No caso da Colômbia, por exemplo, com o 

advento da reforma, ela propõe: “preparar um educador da mais alta qualidade científica e 

ética; desenvolver a teoria e a prática pedagógica como parte fundamental do saber do 

educador: fortalecer a pesquisa no campo pedagógica e científico; preparar educadores na 

graduação e pós-graduação para os diferentes graus de prestação do serviço educativo” 

(HERRERA, 2000, p. 276). Os debates estabelecidos que envolvem os educadores 

colombianos, reivindicam um estado de bem-estar social e o fim da formação de professores 

em nível médio. Acrescenta-se ao debate as questões em torno do currículo e do lócus da 

formação. Nesse caso, segundo a autora, a principal discussão gira em torno de uma 

formação que privilegiasse os conteúdos ditos gerais, daí a defesa de que ela se realize no 

âmbito da universidade e seja complementada, em seus aspectos pedagógicos, por outra 

instituição. Há outro setor que advoga a primazia dos conteúdos pedagógicos, com a 

formação sendo realizada nas Faculdades de Educação. 

Na Argentina, até a década de 1970, a formação de professores ocorria em nível 

médio. A partir daí, passa a existir a formação em nível superior, para o ensino primário. 

Porém em instituições não universitárias, predominantemente nos Institutos, cuja quantidade 

chegava à época a 1.036. Mas as universidades, em número bastante menor, também 

ofereciam formação docente. A tradição de não universitarização da formação docente na 

Argentina abriu o debate se a formação deveria se dá dentro ou fora das universidades. 

Colocaram-se em discussão as precárias condições de formação nos Institutos. Todavia, 

como adverte a autora “o ensino privado é muito significativo na Argentina, em quantidade e 

em peso político, já que essas escolas, na maioria, são confessionais e estão asseguradas por 

associações que têm história e tradição” (BAR, 1996, p. 27). 

Se há uma tradição do ensino privado na Argentina, no Chile essa questão se 

aprofunda no plano das reformas. Como característica já apontada, nesse processo o Estado 

abandona as funções de promoção, que historicamente havia desenvolvido, no plano da 

educação, passando ao mercado o papel de cumprir papel essencial nas orientações e no 

funcionamento geral do setor, produzindo-se de fato a privatização da educação superior. A 

exemplo do Brasil, há um processo de descentralização e diversificação das instituições, de 

modo que passa a coexistirem: Universidades; Institutos Profissionais e Centros de Formação 
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 Op.cit. 
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Técnica. Entre outros fatores, acreditava-se que com a competição entre as instituições e a 

criação de universidades regionalizadas, a formação poderia se dá de modo mais efetivo. 

Porém, com a reforma, a formação de professores deixou de ser uma exigência que se faria 

nas universidades, passando a ser feitas, em números significativos, nos Institutos 

Profissionais
49

, acarretando, segundo o documento que faz esta análise, um efeito 

significativo na qualidade da formação e, consequentemente, no status da carreira. Destaca-

se, ainda, que mesmo as universidades que permanecem oferecendo a formação docente a 

fazem sem as exigências de qualidade outrora existente, o que também afeta a qualidade 

dessa formação. Como se não bastasse, a esses aspectos alia-se a implementação da 

Educação à Distância. Sintetizando o processo de reformas neste país, o autor, apontando os 

eixos da reforma educativa, afirma: “se descentralizó su administración, se cambió la 

modalidad de finaciamiento y se promovió la adecuación del curriculm nacional a las 

diferentes realidades”
50

 (p. 30)
51

 Conclusão semelhante se tem em relação ao Uruguai, onde 

o autor
52

, observa: “Um modelo pensado para transmitir conocimientos básicos, hacer 

hincapié en lo instrumental y dar al individuo elementos imprescindibles y mínimos para su 

desenpeño en el mercado.”
53

 

Observa-se que apesar da heterogeneidade das reformas, é possível identificar que, no 

decorrer dos processos, os professores têm sido tomados mais como um meio ou recurso que 

pode contribuir na melhoria da qualidade da educação do que como sujeitos que ocupam 

importante posição nessa estrutura. Afirmamos que os processos de reformas educacionais, 

em particular na formação docente, promovidos por órgãos internacionais na América Latina 

e no Caribe, com a complacência e o consentimento de seus respectivos governantes, 

ocorreram em um ambiente de profunda precarização do trabalho docente, em pouco ou nada 

contribuindo para reais mudanças nessas condições. O projeto, ao colocar os discursos da 

mudança, ao projetar o professor no centro das atenções, realiza contraditoriamente suas 

ações sem que a participação do docente se faça, nem no plano das intenções e muito menos 

da ação efetiva.  

                                                 
49

 Segundo o mesmo autor, os Institutos Profissionais (IP) contemplam carreiras com uma duração entre 3 e 4 

anos e oferecem carreiras profissionais, exceto às ligadas ao âmbito universitário (segundo estabelece o DFL 

n. 5 de 1981) As carreiras oferecidas nestes institutos não requerem licenciaturas, grau que se integram as 

universidades. Paulatinamente se desmontaram os institutos estatais, os quais desaparecem nos finais dos 

anos 1980. De 25 Institutos Profissionais que havia em 1985, se passou a 80 em 1990. 
50

 “Descentralizaram sua administração, mudaram a modalidade de financiamento e se promoveu a adequação 

do currículo nacional às diferentes realidades” [Tradução Livre] 
51

 Op. cit. 
52

 Op. Cit. 
53

 “Um modelo pensado para transmitir conhecimentos básicos, fincar-se no instrumental e dá ao indivíduo 

elementos imprescindíveis e mínimos para o seu desempenho no mercado” [Tradução Livre]. 
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Em síntese, observamos a partir de nossas análises e com base na literatura que 

aborda criticamente as reformas educacionais, ocorridas nas últimas duas décadas, Dourado, 

Catani e Oliveira (2003); Sguissardi (2000); Adrião e Peroni (2005); Silva (2002); Neves 

(2005), Aguiar et al. (2006) autores cuja produção tem circulação em nosso país e outros, de 

projeção internacional, tais como Aplle (2001; 2004); Gentilli (2000); Santomé (1998); 

Sacristán (2000) entre outros, podemos perceber que apontam em direção a algumas 

características, embora consideremos os enfoques que cada autor adota, em conformidade 

com seus referenciais e posicionamentos políticos e ideológicos, é possível identificar 

questões comuns. Não apenas em relação à abordagem, mas aos componentes das reformas. 

A primeira é que estas atendem a processos de re-estruturação do sistema capitalista; 

segundo, em decorrência deste processo, o Estado passa a assumir uma conotação diferente, 

reorientando a natureza de sua intervenção, “interveio para não mais intervir”; dado o 

momento de “globalização”, as reformas são de âmbito mundial. Em que pese esta última 

característica, há de se ressaltar que sofre influências das particularidades nacionais, dentro 

dos limites impostos pela correlação de forças políticas envolvidas no processo de definição. 

 

2.4 A Reforma Educativa e a formação de professores no Brasil: projetos em disputa?  

 

A discussão e os embates em torno da formação dos profissionais da educação
54

, 

ocorridos principalmente na segunda metade da década de 1990, no Brasil, mantêm, em 

linhas gerais, as questões que nortearam os embates desde o final da década de 1970 e toda a 

década de 1980. Os reveses sofridos com a aprovação da LDB 9394/96, em profundo 

contraste com os interesses dos educadores brasileiros, desconsiderando toda a tradição da 

produção acadêmica da área, os movimentos de reformulação dos cursos formadores dos 

profissionais da educação, em várias instituições formadoras do país, acirraram os debates, 

de modo a explicitar algumas concepções que, a despeito da existência de outras, 

hegemonizaram o palco das pelejas em torno dos projetos sobre a formação.  

 Além desse aspecto, observamos que os referidos embates em torno da formação do 

profissional da educação, neste momento, são marcados por três questões essenciais: A 

profissionalização; o lócus da formação e o currículo. Definido qual profissional e os 

processos formativos necessários articulam-se o lócus e o currículo. Tomando como 
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 O termo “formação dos profissionais da educação” é a expressão utilizada pelo movimento dos educadores, 

em particular presente nos documentos da Anfope. Neste sentido, não se trata apenas de uma questão 

semântica, surgida como alternativa para diferenciar-se dos termos empregados pelos demais sujeitos sociais 

envolvidos no debate. Trata-se de expressar uma concepção de educação, educador e sociedade. 
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referência estes três aspectos, procuraremos de forma breve, caracterizar o pensamento que aí 

predominou, destacando aqueles defendidos pelos gestores oficiais da educação, o 

MEC/CNE e os setores sociais com interesses identificados nesses órgãos e o movimento dos 

educadores, em particular a ANFOPE. Reafirmamos nossa posição de que não há 

homogeneidade em qualquer das principais concepções, seja nos setores identificados com as 

“políticas oficiais” ou em relação ao movimento dos educadores. Há no interior deles 

entendimentos diferenciados. Dada a impossibilidade de esmiuçar, no escopo do texto, essas 

posições, destacaremos aquelas que obtiveram maior visibilidade e provavelmente maior 

influência exerceu sobre os sujeitos envolvidos. 

Os instrumentos e as instâncias institucionais, através dos quais se expressam as mais 

distintas opiniões e propostas sobre a natureza e as finalidades da educação, bem como a 

diversidade de seus conteúdos, são importantes indicativos do que marca a formulação de 

políticas públicas. Como já assinalado, não obstante a complexidade dos embates, percebe-se 

distanciamentos mas, contraditoriamente, também aproximações. Desse modo, o nosso 

empenho está em, seguindo a orientação da primeira parte, buscar compreender os 

determinantes que estão na base das formulações teóricas, políticas e epistemológicas das 

proposições em disputas. Aquelas propostas identificadas com os setores conservadores que 

advogavam a necessidade de reformas que atendessem às exigências de uma “nova ordem 

mundial” e outros que, articulados aos movimentos sociais, configuravam uma proposta, 

também de reformas, que resistisse as ofensivas contra as conquistas sociais obtidas pelos 

setores progressistas, ao longo de décadas de enfrentamentos com o poder constituído. 

Analisaremos o campo que identificamos com as propostas de reformas analisadas na 

primeira parte do capítulo para em seguida examinar aquelas que se construíram numa 

perspectiva crítica ao denominado “campo oficial”. 

 

2.5 Influências das concepções que nortearam a Reforma da Educação no Brasil 

 

Apesar da diversificação e de não representar um pensamento homogêneo, no campo 

dos setores dominantes da sociedade brasileira, particularmente na última década do século 

passado, apresentamos uma síntese do pensamento que hegemonizou as ideias sobre as 

causas dos problemas educacionais do Brasil e reorientou as suas finalidades, servindo de 

base às reformas. Destacamos o pensamento do ex-ministro da educação do Governo FHC 

(1995-2002) Paulo Renato de Souza (2005). Provavelmente, as ideias por ele expostas não 

tenham origem no seu próprio pensamento. Todavia a importância reside no fato de ter 
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ocupado importante função pública, através da qual se tornou protagonista de importantes 

reformas na educação brasileira, em todos os seus níveis. 

Sinteticamente, apresentaremos as ideias do ex-ministro em relação aos problemas 

que ele identificava na educação brasileira, passando por suas origens e apontando 

alternativas, que configuraram, grosso modo, as reformas implementadas na educação, no 

momento de sua gestão. Não temos a pretensão de um estudo exaustivo dado não ser esse o 

nosso objeto de pesquisa. O referido pensamento articula-se em torno das finalidades e dos 

processos de gestão da educação. Devidamente acompanhadas da tentativa de criação de um 

pensamento com claros objetivos de internalizar na sociedade as finalidades agora julgadas 

necessárias ao atendimento das demandas de uma “nova ordem mundial”, as ideias 

apresentadas, no texto analisado, nos ajudam a compreender o processo de formulação de um 

“clima” favorável para as reformas no campo educacional. Lembra-nos Gentili (2000), que 

tão importante quanto compreender as reformas em seus aspectos jurídicos, institucionais e 

econômicos, torna-se necessário desvelar a trama dos discursos, que buscavam hegemonizar 

um pensamento, que combinava, na ocasião, “necessidade de expansão do acesso à educação 

e seu atrelamento a uma lógica de mercado”.  

Segundo Souza (2005), o processo de desenvolvimento do capitalismo parece ocorrer 

linearmente, sem conflitos substanciais, a não ser no plano do desenvolvimento da ciência e 

da tecnologia que passam a exercer grandes influências na forma de organização e consumo 

da produção. Ressalta, todavia, que essas mudanças acabam se incorporando à lógica de 

formatação do capital, de modo que apesar de problemas iniciais, os ganhos futuros são 

sempre maiores que as perdas. Nesse sentido, ao contrário do que se possa imaginar, essas 

contradições são naturais e por vezes necessárias. Em suma, as mudanças ocorrem em função 

do avanço da ciência e da tecnologia, como resultado da natureza competitiva do 

Capitalismo. O mundo hoje é melhor graças à expansão da instrução básica e da 

universalização da educação, o que torna a educação o centro dos processos de 

desenvolvimento social. 

Apesar da complexidade das relações que orientam a sociabilidade do capital, da 

multiplicidade de fatores que contribuem para a sua crise estrutural, o pensamento do autor é 

extremamente simples. Tanto no que se refere à identificação das causas, como para a 

superação dos problemas que delas advém. Onde reside o problema da sociedade atual? 

Segundo o autor, vivenciamos uma Terceira Revolução Industrial, caracterizada 

substancialmente pelo avanço significativo da ciência, da tecnologia e das comunicações. 

Esse conjunto contribuiu de forma significativa para o surgimento de uma nova ordem 
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societal, em que temos um mundo globalizado e interdependente, em concomitância com a 

“sociedade do conhecimento”. Observa o ex-ministro que o instrumento capaz de propiciar 

tais avanços e, ao mesmo tempo, servir de elemento aglutinador foi, sem dúvida, o mercado.  

De acordo com esta análise, o cerne da crise consiste no fato de que o 

desenvolvimento tecnológico e comunicacional tornaram obsoletas a gestão, as formas e os 

conteúdos de ensino. Há um duplo descompasso entre o conhecimento que a população 

detém e aquele exigido para responder às demandas da nova ordem. Duplo porque, por um 

lado, são insuficientes quantitativamente, necessitando serem ampliados. Por outro, a 

natureza do conhecimento exigido para atuar como cidadão não guarda identidade com 

àquele “tradicionalmente” trabalhado pela escola. Feito o diagnóstico, o ex-ministro deduz 

que as finalidades da educação consistem em possibilitar: 

 

O desenvolvimento da capacidade de aprender e o cuidado da preparação do 

jovem para ser o cidadão desse novo mundo devem ser as tarefas essenciais do 

ensino básico. [...] isso significa fixar como objetivos da educação básica alcançar 

a universalização do acesso e estruturar-se para ensinar a aprender, mais do que 

transmitir conhecimentos. (p.9) [Grifos Nossos] 

 

O atendimento dessas necessidades são condições essenciais para a formação do 

cidadão, que, segundo o autor, possui três dimensões: o cidadão consumidor; o cidadão 

produtor e o cidadão participante da vida social do país. Assim, trata-se da aquisição de um 

novo cabedal de conhecimentos que possa instrumentalizar o indivíduo com vistas a dominar 

as competências necessárias para disputar o ingresso no sistema produtivo. Segundo Souza 

(2005),  

Na dimensão do cidadão produtor tem que garantir um nível essencial de educação 

para todos, de forma que as pessoas possam deter o conhecimento básico 

necessário para se adaptarem tanto às mudanças na tecnologia da produção como 

às alterações na estrutura de mercado. (p.8) [Grifos Nossos]. 

 

Percebe-se na lógica da argumentação que se trata de problemas de natureza positiva, 

de modo que reorientadas as finalidades da educação e com ela o seu gerenciamento e suas 

práticas, ela pode contribuir de forma significativa no equacionamento desses problemas. A 

ideia é que dada à impossibilidade de recuar nesse campo, trata-se de adequar os conteúdos e 

as formas, dotando o sujeito de capacidades para responder às novas demandas, determinadas 

pela dinâmica do mercado. Ressaltamos que a partir das afirmativas, resultantes do 

pensamento formulado pelo autor, deduzimos que sendo o mercado a expressão mais 

autêntica da lógica competitiva do capitalismo e tendo sido  “ o leito por onde fluiu o rio da 
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tecnologia, que estimulou o avanço científico e foi por este significativamente acelerado” 

(p.01) é razoável que sua dinâmica e seus mecanismos sejam tomados de empréstimo e passe 

a oferecer o modelo de funcionamento da educação. Há a necessidade de inserir-se de forma 

competitiva nesta nova ordem mundial globalizada, pois os projetos perderam o seu caráter 

de localidade e só ganham expressão apenas quando alçados à relação com o global. A 

educação aparece neste entendimento vinculada à ideia de desenvolvimento. A cidadania se 

exerce pela compreensão de que o país precisa criar, com o apoio da educação, uma base 

econômica em condições de inserir-se competitivamente no mercado globalizado. Como o 

Capitalismo deu provas, segundo o autor, de sua insuperabilidade, não constituir as bases 

para competir é excluir-se de um processo inexorável. Dada à inevitabilidade do processo, é 

necessário inserir-se de modo a tirar proveito.  

Ao longo do texto referenciado, podemos compreender que o conhecimento, visto 

deste modo, é socializado através da expansão da educação. Como a educação é condição 

essencial para a cidadania, e se realiza na inserção do sujeito na lógica do mercado, o 

conhecimento passou a ter esta condição. Ter conhecimento é ser cidadão. A cidadania é a 

expressão do processo de democratização da sociedade. A democratização pode se dar 

através da educação. Os problemas sociais deixam a órbita política e são transferidos para a 

dimensão do conhecimento, das questões pedagógicas e de reorientação das finalidades da 

educação. 

É mister destacar que essa compreensão abarca todos os níveis de ensino. Em relação 

ao ensino superior, a compreensão estabelece identidade com a que vem sendo demonstrada 

até o momento. Assim, Souza (2005) identifica o processo de elitização desse nível de 

ensino, fazendo referências principalmente às universidades federais, dando ênfase à 

composição social de origem abastada dos que nela ingressam, oriundos da escola privada 

propedêutica. Estabelece críticas à gestão e a natureza de sua estrutura, bem como às 

finalidades do seu funcionamento. Argumenta que esta lógica mantém a desigualdade social, 

pois os mais pobres pagam para os mais aquinhoados frequentarem a escola pública. 

Entretanto afirma que apesar da qualidade dessas instituições -, em alguns pontos 

questionáveis -, padece de anacronismo quanto às demandas da “sociedade do 

conhecimento”. Nesse sentido, afirma:  

 

Os problemas do ensino superior eram, de uma parte, semelhantes aos do ensino 

técnico: sistema pequeno e pouco diversificado, desproporcional às necessidades 

do desenvolvimento do país, estruturas curriculares rígidas que não ofereciam 



 

 
107 

possibilidades de mudanças de carreiras ou continuidade de estudos, qualidade
55

 

extremamente heterogênea. (p.23) [Grifos Nossos]. 

 

 

Os aspectos destacados são no sentido de estabelecer relações entre o pensamento que 

está presente na concepção de organização e funcionamento do ensino superior existente, e 

aquele que está presente nas reformas realizadas em sua gestão. Vários estudiosos das 

reformas do ensino superior convergem para a opinião de um processo combinado de 

diversificação e diferenciação, como características marcantes da reforma, realizada no esteio 

de um profundo processo de privatização desse nível de ensino, como observaremos em 

seguida. 

Cabe ainda destacar o entendimento do ex-ministro de que, em função da enorme 

velocidade e da diversidade de manifestações das tecnologias, exige-se uma educação que 

também tenha características de diversificação e de permanência. Apesar de concentrar 

esforços inicialmente na educação básica, esse pensamento estende-se à Educação Superior. 

Outra característica importante presente no mundo da produção e do consumo, segundo o 

autor, é a flexibilização. As mudanças que ocorrem nos dois âmbitos, resultantes do avanço 

tecnológico, fazem exigir um sujeito que tenha desenvolvido a capacidade de flexibilizar 

suas aprendizagens. Como se trata de um processo de aquisição realizado no âmbito da 

escola -, daí a ênfase na sua necessidade -, os cursos a serem oferecidos devem estar 

orientados em sua forma e conteúdo, assim como também em seu gerenciamento, por tal 

exigência. Flexibiliza-se o ingresso, a permanência e a saída. Além da instância jurídica em 

que se situa a instituição que oferta a educação. Referimo-nos se público ou privado. Tal 

entendimento torna-se orientador de todas as medidas que impulsionam um processo de 

reformas no campo educacional no Brasil em termos de formação, gestão e financiamento, 

atingindo todos os seus níveis e modalidades. 

No período histórico em apreço, quando se desenvolve as reformas educativas, surge 

no campo da formação de professores, no Brasil, os ISEs (Instituto Superior de Educação) 

como desdobramento do modo como os órgãos definidores das políticas curriculares 

passaram a conceber esse campo profissional. A presença dessa instituição no cenário 

educacional brasileiro suscitou um debate bastante acirrado, não só porque propugnava um 

novo “lócus” para a formação de professores, como pelo fato de trazer junto uma proposta 
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 É interessante observar que o ex-ministro afirma que a relativa falta de qualidade do ensino superior oferecido 

pelas universidades federais, explica-se pela ausência de mecanismos eficientes de avaliação institucional, de 

modo a contemplar todas as atividades desenvolvidas nestas IFES. A rigor, a compreensão estende-se aos 

problemas identificados no setor privado. 
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curricular, cujos fundamentos teórico-epistemológicos e pedagógicos, baseavam-se nas 

orientações das reformas já discutidas. A literatura que abordava essa questão ao identificar 

no currículo proposto uma forte incidência da “pedagogia das competências”, receava por 

uma formação cuja natureza se aproximava de forma significativa do que passaram a 

denominar de “racionalidade técnica”. Dado ao fato de que em nossa compreensão é 

inconcebível a análise das políticas e práticas curriculares de formação, ocorridas ou em voga 

no Brasil, sem ter em consideração os ISEs e o Curso Normal Superior, examinaremos, 

mesmo que brevemente, esse processo. 

 

2.6 Instituto Superior de Educação - ISEs: novo lócus, novas práticas?  

 

O surgimento dos Institutos Superiores de Educação, no Brasil, está articulado a 

algumas questões fundamentais postas no âmbito das Reformas da Educação, formuladas em 

nível mundial e institucionalizada, no Brasil, pela LDB 9394/96. A compreensão da lógica 

que preside essas reformas torna-se mais clara à medida que a concebemos em conjunto, 

enquanto totalidade, nas relações entre si e com os determinantes históricos. Mas, podem ser 

observadas nessa lógica algumas particularidades. É que se definem a finalidade e as metas 

da Educação Básica a serem atingidas e elas passam a determinar as políticas curriculares 

para a formação dos educadores. Outra questão importante - que pode ser de fato uma 

novidade - é que a proposta curricular para a formação dos profissionais em educação, 

apresentada pelo governo (Diretrizes 2002)
56

 acompanhadas das finalidades, dos conteúdos e 

metodologias, sendo estes, grosso modo, os que em seu conjunto servem de objeto da 

formação, vem acompanhada de um “lócus” encarregado de formar professores para a 

Educação Básica. Preconizada pela LDB 9394/96, esse espaço resistiu, até onde foi possível, 

às disputas e contendas em torno das concepções de formação defendidas por diferentes 

setores da sociedade. Entretanto com o advento das Diretrizes Curriculares para o curso de 

Pedagogia, aprovadas em Maio de 2006, ao que tudo indica, já inicia um processo de 

definhamento, no que tange à expansão vivenciada em anos anteriores. Aspecto que está 

relacionado ao processo de expansão do ensino superior no Brasil, via iniciativa privada, 

particularmente no âmbito da formação de educadores. 

                                                 
56

 CNE. Resolução CNE/CP 1/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de Abril de 2002. Seção 1, p. 31. 

Republicada por ter saído com incorreção original no D.O.U. de 4 de Março de 2002. Seção 1, p. 8. 

Disponível em < http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/> Acesso em Abr. 2008. 
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A história da educação brasileira, principalmente aquela onde reside a luta em defesa 

da escola pública de qualidade e da formação docente que contemple um cabedal de 

conhecimentos mínimos necessários ao exercício profissional com possibilidades de um 

ensino de qualidade, sempre se expressou em defesa da formação realizada em instituições de 

ensino superior, universitárias, de modo a encontrar, nesse espaço, todos os conhecimentos e 

experiências acadêmicas que pudessem estar a serviço da formação. Assim, a LDB 9394/96 

quando afirma em seu art. 62, que “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...”
 

(CARNEIRO, 1997, p. 149) [Grifos Nossos] 

representa, de forma parcial, uma conquista significativa. Por outro lado, cria uma plêiade de 

aberturas  a futuros problemas que incidirão diretamente sobre a formação. De imediato é 

possível perceber a dualidade de instâncias de formação, que será acompanhada, 

posteriormente, de uma duplicidade de cursos com a mesma finalidade. Segundo essa mesma 

lei, através de seu Art. 63, é função desses Institutos manterem:  

 

I. 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 iniciais do ensino fundamental; 

II. Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 

III. Programas de educação continuada para os profissionais da educação dos 

diversos níveis (CARNEIRO, 1998, p. 152). 

 

O Projeto de Lei 4.173/98 que institui o Plano Nacional de Educação, no 

estabelecimento de suas metas concernentes ao Ensino Superior, já fazia menção explícita de 

incentivo à diversificação de cursos e de instituições que poderiam promover o ensino nesse 

nível.  

 
Diversificar o sistema superior de ensino, favorecendo e valorizando 

estabelecimentos não-universitários que ofereçam ensino de qualidade e que 

atendam clientelas com demandas específicas de formação: tecnológica, 

profissional liberal, em novas profissões, para o exercício do magistério ou de 

formação geral (SAVIANI, 2004, p.105).
 
 

 

Incentivar a criação, dentro ou fora das universidades, de Institutos Superiores de 

Educação e de Escolas Normais Superiores como parte do processo de 

renovação e valorização da formação para o magistério (SAVIANI, 2004, p. 111). 

 

No esboço teórico de Saviani (2003), em torno dos determinantes históricos que 

orientam as reformas curriculares, a autora chama a atenção para um aspecto revelador dos 
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processos de construção do currículo. “Há uma tendência, na elaboração dos currículos, a se 

seguirem normas, critérios, modelos mundiais, principalmente quando se trata de currículos 

em âmbito nacional destinados às massas” (Id., pp. 31-4). Isso é perceptível quando 

verificamos enorme grau de proximidade entre as proposições da UNESCO e as diretrizes 

para a formação, elaboradas e institucionalizadas no Brasil. Na verdade, é o relatório a fonte 

inspiradora da formulação das diretrizes. A ideia de professor reflexivo, por exemplo, já 

aparece nas diretrizes publicadas em 1997. Em 2001, surge acompanhada das competências. 

Em Delors (2003), ao tratar da formação dos professores, o texto é recorrente quanto aos 

institutos como espaço de formação de professores. Além desses, cabe destacar os diversos 

eventos ocorridos na América Latina, nas décadas de 1980 e 1990, organizados pela CEPAL, 

PROMEDLAC, UNESCO, BANCO MUNDIAL e etc. (SHIROMA, et. al, 2007), bem como 

em função das publicações destas agências, com análises a respeito dos problemas 

educacionais da região, seguidas das recomendações para as reformas no campo das políticas 

educacionais. Entretanto, diferentemente do que se possa imaginar, as reformas ocorridas no 

Brasil não são imposições feitas por esses órgãos. Passam por todo um esforço dos dirigentes 

políticos locais, alinhados aos interesses do grande capital em construir situações de 

consentimento das orientações. Tanto que, no período do primeiro mandato do Governo 

FHC, realizaram-se importantes eventos, capitaneados pelo governo e alguns setores da 

sociedade, com vistas a construir a estratégia de um “consenso” tão importante para o 

sucesso das reformas. Por ocasião de encontro realizado em 1995 (entre vários ocorridos) 

coordenado pelo Ministério do Trabalho, com participação de organizações de empresários, 

centrais sindicais, CRUB, CONSED, UNDIME, FIEP, construiu-se um documento-base, 

“Questões críticas da educação brasileira”, em que se discutiam e traçavam-se estratégias 

para a educação brasileira. (Id. Ibid., p. 65). Destacamos duas questões importantes:  

 

Para a educação básica: [...] Revisão dos conteúdos escolares do ensino de 1º e 2º 

Graus, com vistas, no 1º grau, ao atendimento da aquisição de competências 

básicas – no raciocínio, linguagem, capacidade de abstração – fundamentais à 

participação do indivíduo na sociedade moderna. Com relação à formação de 

professores, destacamos: I – Revisão e implantação do currículo do curso de 

formação de professores para as quatro primeiras séries do 1º Grau. 2. 

Revalorização da prática de ensino. [...] 7. Criação de poucas e boas escolas 

normais superiores para a formação e o aperfeiçoamento dos cursos de 

licenciatura. (Id. Ibid.p.67). [Grifos Nossos]. 

 

 

Duas questões podem ser aqui observadas. Esboça-se a ideia de competências como 

orientadoras da formação e ventila-se o lócus. Em estudo que trata de um breve histórico da 

formação de professores no Brasil (TANURI, 2000, p. 84) faz referências ao fato de constar 
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no Plano de Valorização do Magistério, implementado pela então SEF/MEC (Secretaria do 

Ensino Fundamental), em uma de suas metas, durante a gestão do ministro Murillo Hingel, 

um dedicado apoio à implantação de Institutos Superiores de Educação, como parte de 

cumprimento do Programa de Cooperação Educativa Brasil-França. No escopo dessa 

iniciativa surge, em Natal – RN, o Instituto Superior de Educação, em convênio com a 

Universidade Regional do RN (1994) e o Instituto de Educação da Universidade Federal de 

Mato Grosso, em 1992. Ao que tudo indica, a ideia de implantação dos ISES, no Brasil, está 

inspirada no surgimento dessas instituições em uma realidade distinta da nossa. Sabe-se que 

os IUFMs surgiram na França com a finalidade de tentar superar uma contradição bastante 

presente na formação e na prática dos professores que atuavam no primário e no secundário. 

Com a finalidade de “unificar” a formação, esses institutos cumpririam a função de 

desenvolver uma estratégia de formação que convergisse numa formação única. Todavia o 

ingresso nessa instância de formação estava precedido de uma formação acadêmica 

universitária, trazida pelo postulante ao exercício da docência. Ao final de um ano, recebendo 

em torno de 10% de formação comum, prestariam concurso e poderiam tornar-se professores. 

Observa-se que apesar de anunciar a importância e a necessidade da pesquisa para a 

formação e para a prática profissional, tais instâncias, segundo observações feitas por 

Chartier (1998), privilegiavam o ensino em detrimento da pesquisa. Além do que, tratava-se 

de um estudo inicialmente teórico e, após a formação, se aprovado nos exames para o 

exercício da docência, encaminhava-se para um “estágio” de cerca de oito semanas. 

Pretendia-se separar o inseparável, a teoria da prática. 

Fazendo um histórico da formação de professores no Brasil (TANURI, 2000)
 
destaca 

a importância das escolas normais como instância de formação docente. Em nível médio, este 

lócus, apesar de seus limites, cumpriu importante papel, se se considerar as vicissitudes e o 

caráter sempre efêmero, com o qual os problemas da educação e, em particular, da formação 

docente são tratados no Brasil. Entre outras questões, destaca-se o fato de que um número 

considerável dessas escolas normais, espalhadas pelas regiões brasileiras -, com 

predominância na região centro-sul -, estão na esfera pública:  

 

Assim, em 1996, havia 5.276 Habilitações Magistério em estabelecimentos de ensino 

médio, das quais 3.420 em escolas estaduais, 1.152 em escolas particulares, 761 em 

municipais e 3 federais. Quanto aos cursos de Pedagogia, dados de 1994 indicavam a 

existência de apenas 337 em todo país, 239 dos quais de iniciativa particular, 35 

federais, 35 estaduais e 28 municipais (TANURI, 2000, p. 85). 
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Como se pode observar, em se tratando de Escolas Normais, elas se concentravam 

predominantemente na esfera pública, em torno de 78, 5%, enquanto ao setor privado girava 

em torno de pouco mais de 21%. Todavia quando é em relação ao ensino superior, os dados 

percentuais correspondem a 72% no âmbito da iniciativa privada e apenas 28% na esfera 

pública.  

Se os dados apresentados na década passada são sugestivos a uma tendência da 

formação em nível superior concentrar-se na iniciativa privada, os números mais recentes, 

principalmente após a regulamentação do funcionamento dos institutos superiores de 

educação, não deixa dúvidas quanto ao processo de privatização da formação de professores 

no Brasil. Em pesquisa realizada junto ao INEP, referente aos anos de 2004 e 2005, a 

pesquisadora Campos (2006), nos mostra um quadro bastante significativo do processo de 

expansão dos cursos de formação de professores e das instâncias jurídicas em que estão 

situados. 

Quadro 1. Expansão dos Cursos de Formação de Professores no Brasil. 

Cursos de Formação 

2004 2005 

Pedagogia 1.373 64, 2% Pedagogia 1.705 60, 8% 

Curso Normal  

Superior 

765 35, 8% Curso 

Normal 

Superior 

1.098 39, 2% 

Total 2.138 100% Total 2.803 100% 

 

Considerando esses dados, a referida autora contrasta os números em relação ao 

crescimento dos cursos e aponta uma importante observação:  

 

Contrastando estes indicadores de crescimento constatamos que os Cursos 

Normais Superior cresceram aproximadamente 44% em relação ao ano anterior, ao 

passo que nos cursos de Pedagogia, este crescimento foi em torno de 24%. Os 

dados comparativos 2004-2005 indicam que os Cursos Normais Superior tendem a 

se estabelecer como uma via institucionalizada de formação, pois embora os 

cursos de Pedagogia apareçam ainda como o lócus predominante de formação, tem 

sua representatividade arrefecida. (p.4). 

 

 

Outros dados importantes, dizem respeito à esfera jurídica em que se situam as 

instituições de ensino que oferecem os cursos de formação de professores: 

 

[...] é mister destacarmos que a expansão dos cursos de formação requer ser 

compreendida no contexto da expansão da privatização da educação no Brasil. Os 

dados que coletamos em 2004 apontavam que 824 (38, 54%) dos cursos estavam 
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vinculados a instituições públicas federais e estaduais, enquanto que 1.314 (61, 

31%) cursos vinculavam-se a instituições privadas. (p.6) 

 

Apesar da importância em elevar o grau de exigência da formação para atuar na 

Educação Básica, estes dados são sugestivos de que esta veio acompanhada de um paulatino 

processo de esvaziamento, desabilitação e desqualificação
57

 das Escolas Normais, bem como 

de manutenção da tendência de expansão da formação em nível superior sob a égide da 

iniciativa privada. O processo de intensificação da privatização do ensino superior, ocorrido 

nas duas últimas décadas do século passado, com ênfase na segunda metade dos anos 1990, 

pode ser observado em Dourado e Oliveira (2005), ao destacarem que em 1980, o setor 

privado respondia por 69, 16% das vagas, enquanto que em 2000, este percentual atinge 83, 

34%. Dados recentes
58

 revelam que existe no Brasil 2.398 IES (Instituições de Ensino 

Superior). Distribuídas de forma a que 257 estão na esfera pública e 2.141 de natureza 

privada. Representando 10, 72%, e 89, 28% respectivamente. Ressaltamos que estes índices 

podem ser indicativos de uma política deliberada para o atendimento às exigências 

macroestruturais, que clamavam por mudanças substanciais com vistas à ampliação das 

condições de reprodução e valorização do capital. 

 

Quadro 2. Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais, por Organização Acadêmica e Categoria 

Administrativa das IES, segundo as Áreas Gerais, Áreas Detalhadas e Programas e/ou Cursos 

Matrículas no Curso Normal Superior 

Pública Privada 

Total Fed Est Mun. Partic. Com./Conf/ Filan. 

76.360 1.841 16.515 505 21.677 35.822 

Fonte: INEP. Censo Educacional 2005. Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais, em 30/6, por 

Organização Acadêmica e Categoria Administrativa das IES, segundo as Áreas Gerais, Áreas Detalhadas e 

Programas e/ou Cursos – Brasil – 2005, (p. 310). 

 

 

Quadro 3. Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais, por Organização Acadêmica e Categoria 

Administrativa das IES, segundo as Áreas Gerais, Áreas Detalhadas e Programas e/ou Cursos 

Matrículas no Curso de Pedagogia 

Pública Privada 

Total Fed Est Mun. Partic. Com./Conf/ Filan. 

288.156 39.212 63.557 6.507 102.162 76.718 

Fonte: INEP. Censo Educacional 2005. Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais, em 30/6, por 

Organização Acadêmica e Categoria Administrativa das IES, segundo as Áreas Gerais, Áreas Detalhadas e 

Programas e/ou Cursos – Brasil – 2005, (p. 310). 

 

                                                 
57

 A pretensão de retirar a formação de professores do âmbito da universidade e confiná-la aos institutos foi 

também precedida e acompanhada de um discurso que visava desqualificar a universidade como instância de 

formação de professores.  
58

 Fonte: INEP. Indicadores do Ensino Superior no Brasil. 2006. Disponível em < 

http://www.prolei.inep.gov.b> Acesso em Set. 2007. 

http://www.prolei.inep.gov.b/
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Tomados percentualmente, temos números bastante significativos da iniciativa 

privada no âmbito destes dois cursos: Normal Superior, sendo 24, 7% no setor Público e 75, 

3% no setor privado. Pedagogia: 38% no setor público e 62% na iniciativa privada. O fato é 

que para os objetivos da Reforma, a privatização coloca-se como estratégica. A sua 

importância se pode mensurar a partir das declarações advindas do então ministro da 

educação, Paulo Renato que afirma: 

 

Demanda praticamente infinita, de um lado, e possibilidades de massificação da 

oferta de educação mediante pesados investimentos, de outro, são uma equação 

que ao certo atrairá cada vez mais o interesse de grandes grupos econômicos para 

oferecer serviços educacionais. [...] abrem-se enormes oportunidades inclusive 

para o desenvolvimento do comércio na área dos serviços educacionais. Os países 

que melhor e mais rapidamente desenvolverem as metodologias e os conteúdos 

para a educação a distância mediante o uso de novas tecnologias passarão a 

desfrutar enormes vantagens comparativas para oferecer serviços educacionais 

como um item da pauta de transações comerciais (2005, p. 17) 

 

 

Entre a afirmativa do ministro e as análises explicativas dos problemas que causam a 

pobreza da população no mundo, o Relatório Delors (2003) é significativo como esteio 

ideológico para a expansão do ensino superior na órbita da iniciativa privada. Timidamente, 

o relatório inicia a explicação do desemprego pela baixa formação das pessoas e pela pouca 

diversificação das instituições de ensino. Passa, então, a reivindicar o surgimento de mais 

cursos em nível superior, diferentes, dado o fato de que a diversificação, principalmente nos 

setores de serviços, exige que se diversifique a oferta de formação. O avanço em todas as 

áreas do conhecimento tornou o mercado mais exigente quanto ao nível que o indivíduo 

precisa ter para tornar-se empregável. A formação em nível superior torna-se então 

indispensável. O que é interessante é que atendendo à ideia de educação ao longo da vida, há 

a exigência também de ampliar os conhecimentos naquilo que já se tem alguma formação. A 

expansão é no sentido horizontal e vertical. Em qualquer direção, exige-se mais formação, 

portanto mais mercado se abre para oferecer essa formação. 

 

2.7 Os Embates sobre a Formação de Professores na Década de 1980: trajetórias de 

avanços e recuos na formulação de uma proposta para a formação de professores com 

base no movimento dos educadores brasileiros 

 

Do ponto de vista de outros segmentos sociais, nomeadamente do movimento dos 

educadores brasileiros, tem-se uma longa trajetória de construção e reconstrução de propostas 

e formulação a respeito da educação brasileira em geral e das políticas e práticas curriculares 
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no campo da formação de professores, em particular. Nesse sentido faremos uma análise 

desse percurso sem a pretensão de exaustividade e tampouco de concebê-la distanciada dos 

condicionantes sócio-históricos em que se construiu. Analisaremos orientados pela opinião 

de que tratar projetos distintos de modo a não concebê-los isolados uns dos outros, por serem 

gestados na mesma realidade histórica, portanto produto das relações que os homens reais 

constroem, não significa torná-los absolutos em si mesmo ou, de outro modo, idênticos. 

Dialetizar as tensões oriundas dos embates e das situações propiciadoras dos referidos 

projetos, identificando suas origens sociais, os interesses políticos a que estão filiados e 

estabelecer aproximações políticas e ideológicas com qualquer deles, não significa dar à 

discussão um tratamento maniqueísta. Analisando-os com a premissa de que tudo que tem 

origem no projeto com o qual não nos identificamos ou estabelecemos relações de 

proximidade, tenha necessariamente que estar direcionado para interesses vis. Não há dúvida 

de que todos são produtos de apropriações de conhecimentos, intenções e experiências da 

humanidade, mas refletem, em geral, uma concepção de homem, de mundo, de sociedade e 

em nosso caso de educação e educador. Dessa forma, estão imbuídos de intenções, de 

finalidades. A nossa estratégia teórico-metodológica, que opta em tomar os projetos em sua 

totalidade, compreende-os a partir dos nexos que eles estabelecem com as várias dimensões 

da existência humana, ou mais claramente, com as aqui mencionadas. Procuramos 

compreender e analisar suas articulações internas, a coerência teórica e epistemológica que 

lhe dá organicidade. Assim, não tratamos os projetos em partes isoladas, buscando encontrar 

o que pode ser aproveitável para ressignificar. Não se trata de fazer um julgamento das 

práticas, mas de compreendê-las.
59

 

Reconstruir um percurso histórico nem sempre é fácil, principalmente se a orientação 

teórico-metodológica exige refletir as contradições, os embates, os sujeitos e os interesses 

envolvidos, de modo a concebê-los em movimento. No período a que nos reportamos esta 

discussão ganha força já na década de 1980, quando se insere em uma etapa importante da 

luta política em nosso país, em que os debates se davam em torno das questões 

macroestruturais e o movimento dos educadores se consolidava em busca da conquista de 

uma sociedade que pudesse respirar os ares democráticos. Na metade dessa década, instala-se 

a Nova República, nomenclatura que passa a assumir o “novo regime”, que substitui os anos 

de Ditadura Militar imposta em 1964. Os caminhos perseguidos para a superação do regime 
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 O fato é que o pesquisador não está isento de adesões, preferências e posicionamentos políticos e ideológicos. 

O esforço é para que esta condição humana, ao contrário de prejudicar o trabalho de investigação, possa 

contribuir para a elucidação do problema de pesquisa, deixando antever, explicitamente suas escolhas e 

alternativas. 
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da intolerância e da falta de legitimidade popular foram marcados pela participação de 

amplos setores da sociedade organizada nos movimentos sociais, em confronto com os 

setores mais conservadores, que receavam avanços significativos de natureza política. Esse 

embate resultou, na medida do possível, no encaminhamento de uma pauta política que 

contemplava uma nova Constituição para o país. Em seu bojo várias questões foram 

recolocadas.  

O fato é que a disputa política, conjunturalmente, indicava a necessidade das questões 

macroestruturais assumirem a condição de “vanguarda” dos debates e de instrumento 

catalisador de todas as forças sociais envolvidas e interessadas em um processo de 

democratização da sociedade brasileira. Assim, esse período é marcado não apenas pela 

ascensão do movimento dos educadores, mas de amplos setores da sociedade organizada, que 

buscavam a conquista de espaços de discussão e participação política. Salientamos que os 

debates em tornos das questões mais amplas, ou mesmo sobre os problemas estruturais, 

políticos, culturais e sociais da sociedade brasileira, não se faziam dissociados da discussão 

da problemática da escola.  

As discussões posteriores não encerram o debate e as preocupações em torno das 

questões macroestruturais, uma vez que sérios e enormes problemas ainda existem e resistem 

aos apelos dos mais diferentes segmentos da sociedade que se organizaram e ganharam força 

nestas décadas. Entretanto outras questões passam a ganhar importância, entre elas, currículo 

e formação de professores. Ressaltamos que é nesse marco que as nossas análises se fazem. 

Destacamos ser pouco provável que se consiga discutir formação sem ter em conta as 

questões de currículo em relação ao contexto social, político e cultural do país. 

As leituras a partir de Marques (2003) e Brzezinski (2000) nos oferecem um 

panorama analítico das circunstâncias históricas e da natureza dos embates que envolviam 

diferentes interesses em torno da educação e em particular da formação de educadores, 

naquele momento. Em estudo que procura recuperar a história de reformulação dos cursos de 

formação de profissionais da educação, no período que vai de 1980 a 1992, verifica-se uma 

acentuada participação de educadores brasileiros, organizados em entidades
60

 construídas nos 

processos de mobilização e luta daqueles comprometidos com a conquista de uma educação 

democrática e com os interesses da maioria da população brasileira. Brzezinski (2000) 

observa um processo de amadurecimento teórico propiciado pela riqueza política do 

momento histórico, pelas discussões que orientavam os encontros dos educadores e pelos 
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 Apesar da importância das demais entidades que congregam os educadores brasileiros, é na ANFOPE que 

buscaremos assento no que tange às propostas de formação dos profissionais da educação em nosso país. 
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embates contra os projetos oficiais que pretendiam impor uma concepção de formação para 

os profissionais da educação.  

Analisando os documentos produzidos nas diversas instâncias, seja nos gabinetes 

oficiais do MEC/CFE, nos anais dos encontros de educadores, na produção publicada através 

dos órgãos de divulgação das entidades, publicações de artigos, e etc., a pesquisadora 

observa que dada a diversidade das discussões e, conseqüentemente, das propostas advindas, 

reconhece-se a existência de dois campos distintos de onde brotavam as proposições. 

Tomados como parte da totalidade social e oriundos de um mesmo plano histórico, os 

campos se entrecruzavam, oferecendo subsídios um ao outro, de forma que é um equívoco 

pensá-los como que atuando separados por um muro intransponível. A pesquisadora, 

conseguindo apreender a dinâmica do movimento e os embates, indica a existência de uma 

heterogeneidade de ideias no campo dos educadores. Em contrapartida, percebe-se uma 

homogeneidade na proposta oficial. Sem a pretensão de discutir os métodos através dos quais 

se estruturam e se organizam os processos de discussão, é provável que o viés centralizador, 

característico de um regime de exceção, possa ter influenciado a natureza homogênea pela 

qual transparecia as propostas do campo oficial. Apesar das influências recíprocas, a autora 

afirma que, em relação à proposta identificada com a demanda oficial, já é possível perceber, 

entre outros aspectos, a natureza tecnicista da formação do profissional da educação e a 

tentativa de esvaziamento das funções das Faculdades e/ou Centros de Educação. Nesse 

sentido, trava-se um importante debate a respeito desse espaço, sobre as possibilidades de 

uma formação mais ampla e fundamentada teoricamente, e por outro lado, os obstáculos a 

serem enfrentados diante da complexidade do estatuto da pedagogia e da cultura 

institucional, onde se mesclam práticas docentes de caráter coletivo e individual, típico de 

uma sociedade que convive com esses conflitos, como afirmam Aguiar e Melo (2005). 

Por outro lado, identifica, no mesmo estudo, a existência de um ambiente de debates 

entre os educadores brasileiros com vistas à formulação de uma concepção de formação e de 

exercício profissional do educador. A natureza de heterogeneidade desse campo, 

provavelmente, tenha relação com a natureza dos métodos utilizados para tentar garantir, 

dentro do possível, a pluralidade de opiniões e de entendimentos, sempre presentes no seio 

dos educadores brasileiros, comprometidos com a democratização da sociedade e da 

educação. Nos eventos realizados pelas entidades que surgiam em função dos movimentos 

dos educadores, percebia-se que os problemas educacionais eram enfocados em sua relação 

com os problemas sociais. Torna-se visível a configuração de uma proposta de escola 

democrática, construída na crítica à escola existente e em oposição às concepções 
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reprodutivistas da educação. Construía-se a ideia de articulação entre escola e sociedade de 

modo a compreender aquela enquanto uma dimensão desta. Da mesma forma, a prática 

pedagógica como dimensão da prática social. Assentados na teoria crítica da educação, o 

centro das discussões acabava por permitir um direcionamento político às questões 

educacionais. Apesar das divergências e, portanto, da heterogeneidade das convicções dos 

educadores, é possível perceber pontos de afluência que, paulatinamente, pôde 

consubstanciar uma concepção de formação, que respeitando e mantendo as diferenças, 

convergiu em pontos importantes. Segundo Marques (2003), ganha força e consolida-se a 

ideia de uma formação que permita ampliar suas dimensões, estabelecer uma leitura mais 

acurada entre as questões educacionais e a sociedade, alargando o conjunto de relações que 

podiam ser tomadas como objeto da formação. Havia a compreensão de que a formação 

requerida abarcava várias dimensões do sujeito: a dimensão política, profissional e 

epistemológica. 

Articuladas entre si, formando uma unidade, essas dimensões estariam sendo 

contempladas a partir da formação assentada em uma ampla base de conteúdos tomados nos 

conhecimentos já produzidos pela humanidade. Da dimensão política, compreendia-se uma 

formação que propiciasse uma adequada compreensão das causas dos problemas que 

afligiam a realidade brasileira, de modo que a prática pedagógica estabelecesse intima 

relação com a prática social, vinculando as mudanças na educação às mudanças no âmbito da 

sociedade. À dimensão política articulava-se à luta por uma escola democrática, de gestão 

colegiada e com ampla participação dos sujeitos, em um ambiente que oferecesse as 

condições mínimas de efetivo exercício da profissão, com garantias de um plano de carreiras 

e de salários que contemplasse os requerimentos necessários à existência digna. Articular na 

formação os conteúdos denominados de fundamentos com aqueles que identificam a prática 

pedagógica, era a possibilidade de formação unitária do sujeito, de modo a conceber a 

relação teoria e prática em sua unidade indissolúvel. A competência técnica, nessa 

perspectiva, é parte da totalidade da formação, e nessa condição passa a ser, 

simultaneamente, determinado e determinante na prática do educador. Aspecto não menos 

importante, de convergência entre os educadores, é em relação ao lócus onde deveria ocorrer 

a formação. A ampla maioria advogava a Faculdade de Educação como espaço privilegiado 

para a formação do educador.  

As questões iam ganhando maturidade na medida em que avançavam as discussões, 

no seio do próprio movimento dos educadores. Entretanto a entrada em cena de outros 

sujeitos sociais, tais como estudantes, operários, sindicalistas, camponeses, intelectuais, 
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enfim, uma gama imensa que se agrupava e se aliava ao amplo movimento contra um regime 

político que, se nunca teve legitimidade, dava claros sinais de esgotamentos, contribuiu para 

o enriquecimento quantitativo e qualitativo das reflexões em torno das questões 

educacionais, sociais e políticas. Essa experiência parece ter sido importante para indicar ao 

movimento dos educadores que o conjunto das reflexões realizadas até então consistia em um 

cabedal de experiências que, articuladas e teorizadas, passariam a oferecer uma pauta 

bastante ampla, em torno da qual se poderiam definir estratégias para a conquista de 

reformulações nos cursos de formação de educadores. Os debates parecem ter dado clareza 

de que mais do que um currículo, necessitava-se de uma concepção de educação, de 

profissionalização e de formação do educador. Um conjunto de princípios em torno dos quais 

se pudessem organizar regional e nacionalmente os educadores, em cada unidade onde a 

formação ocorresse; a lutar por reformas que estivessem no campo de tais princípios. Com 

isso, surge a Base Comum Nacional, que segundo Marques (2003, p. 24), “Não deve ser 

concebida como um currículo mínimo ou um elenco de disciplinas, e sim uma concepção 

básica da formação do educador e a definição de um corpo de conhecimento fundamental”. 

Cabe destacar que compreendemos a construção da Base Comum Nacional, como tentativas 

de sínteses, alcançadas pelo movimento, em torno das experiências advindas dos embates 

políticos, ideológicos e teóricos, realizados pelos educadores, em busca de um instrumento 

aglutinador desses sujeitos. Ao mesmo tempo, constituía-se em uma ferramenta que pudesse 

servir de orientadora das discussões para a construção das propostas de reformulação dos 

cursos de formação de educadores. Considerando, como recomendava o movimento, as 

especificidades regionais, onde se operava a formação.  

Como já vimos, o momento histórico do país exigia um processo de reordenação em 

todos os níveis, inclusive jurídico-institucionais, o que apontava para a necessidade de uma 

nova Constituição que pudesse superar os ranços autoritários do regime de exceção que 

vigorara no país por cerca de 20 anos. No interior dessas lutas, surgia a reivindicação por 

uma nova Lei de Diretrizes da Educação, que em substituição a anterior, originada nos 

gabinetes da Ditadura Militar, pudesse refletir os anseios da população em geral, 

principalmente daqueles historicamente postos à margem da sociedade brasileira. Uma nova 

Lei com esse conteúdo só poderia ser fruto de um amplo processo de discussão na sociedade, 

envolvendo todos os seus segmentos. Nesse aspecto, as entidades representativas dos 

educadores tiveram um papel relevante, organizando o movimento através, principalmente, 

dos vários encontros realizados em âmbito nacional e regional, congregando uma quantidade 

significativa de educadores. Nesse contexto, o IV CEB, realizado em Goiânia - GO, em 
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1986, sob o tema “Educação e Constituinte”, onde compareceram cerca de seis mil 

educadores
61

, de todas as regiões do país, finalizou com um importante documento, no qual 

expressava uma síntese das propostas dos educadores brasileiros, conhecido como a “Carta 

de Goiânia”. Tal documento orientou, em seu conteúdo, a participação dos educadores nos 

embates da constituinte e da LDB.  

Como observa Saviani (2006), os educadores brasileiros garantiram, na medida do 

possível, elementos substanciais da “Carta de Goiânia”, na Constituinte e nos estágios 

iniciais de tramitação do Projeto da LDB, em curso, no Congresso. Provavelmente, o grau de 

mobilização dos educadores brasileiros, obtido quiçá com a manutenção da prática da 

participação, nos encontros, tenha oferecido as condições para o enfrentamento organizado 

contra setores conservadores e defensores de interesses privatistas na educação. Sem a 

pretensão de exaustiva análise das circunstâncias políticas, pode-se observar que a segunda 

metade da década de 1980 foi relativamente favorável a determinadas conquistas, em função 

da articulação e do avanço dos movimentos sociais. Podemos perceber que os avanços e 

recuos estão ao sabor da correlação de forças políticas que emergem, segundo as condições 

históricas. O caminho trilhado pela proposta de projeto de LDB, pautado nas reivindicações 

dos educadores, é demonstração cabal dessas variáveis históricas. O referido autor, (Id. Ibid) 

historiando o processo, alude à participação das entidades dos educadores, principalmente do 

Fórum em Defesa da Escola Pública na LDB, que congregou várias entidades para a 

mobilização em defesa dos interesses dos educadores e para a construção democrática da 

LDB. 

Apesar dos confrontos e reveses iniciais, que representaram algumas perdas, o projeto 

inicial parecia manter questões importantes. Todavia o projeto aprovado, depois de tantas 

idas e vindas, baseado no Substitutivo Darcy Ribeiro, contrariou os interesses dos educadores 

representados em suas entidades. É importante registrar-se que sua aprovação contou com 

forte participação e interferência do poder executivo, em particular do MEC. Aliás, sobre o 

assunto, que tratava da tramitação da LDB, no congresso, o ex-ministro Paulo Renato assim 

se expressou:  

 

O projeto que a Câmara aprovou era, do nosso ponto de vista, um desastre, pois 

refletia apenas a visão e os interesses das corporações do segmento educacional. 

[...] e confirma: Uma das primeiras providências ao assumirmos foi procurar 

influenciar o Congresso para impedir que o Senado aprovasse a medida. Buscamos 

o apoio do senador Darcy Ribeiro, pertencente a um partido de oposição, mas que 

tinha em tramitação no Senado um projeto de Lei de Diretrizes e Bases da 
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 CBE - IV Conferência Brasileira de Educação. “Educação e Constituinte”, 1986, Goiânia-GO. Anais Tomo 

II. São Paulo: Cortez, 1988. 
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Educação que era bastante superior ao aprovado na Câmara... (SOUZA, 2005, p. 

46). 

 

 

A nova lei, LDB 9394/96 de fortes traços conservadores, com significativas aberturas 

e concessões à iniciativa privada no campo da educação, representou a vitória de um amplo 

projeto em curso no país, que combinava com reformas propugnadas pelo capital, sendo 

essas coordenadas e realizadas no Brasil, pelo Governo FHC. Cabe ressaltar que os embates 

não têm início nem se esgotam com a LDB 9394/96. Com avanços e recuos, sempre de 

acordo com a correlação de forças políticas e pela capacidade de articular diferentes setores 

da sociedade, os embates transcendem aos períodos de mandatos presidenciais, 

representativos, muitas vezes, de setores extremamente conservadores das classes mais 

abastadas do país. Todavia, as mudanças políticas, ocorridas no plano eleitoral, ao contrário 

de sugerir processos de acomodação, exigirão novos patamares de disputas políticas, no 

campo da educação e das políticas curriculares para a formação de professores, como 

poderemos observar no item seguinte, quando abordaremos, de forma breve, o movimento no 

período dos mandatos presidenciais do Governo, que se inaugura em 2003. 

 

2.8 Políticas de formação no Governo Lula: mesmos problemas: mesmas soluções? 

 

Se as análises a respeito das políticas públicas implementadas na década de 1990, nos 

dois períodos do Governo FHC (1995-2002), indicam a sua natureza neoliberal, as mais 

recentes análises que também são feitas em torno das políticas públicas, particularmente no 

campo educacional, levadas à prática nos dois mandatos do Governo Lula, também apontam 

características similares àquelas caracterizadas nos governos que lhe antecedeu. O Governo 

Lula (2003 – 2006), apesar de trazer consigo enormes esperanças em mudanças no conteúdo 

e na prática das ações políticas, inaugura-se sem que haja, no plano do sistema capitalista, 

perspectivas de mudanças significativas no modelo neoliberal dominante nas últimas 

décadas. Apesar de dar claros sinais de esgotamento, como o demonstrou a profunda crise 

dos últimos anos, o modelo econômico em pauta, sofreu mais por suas próprias contradições 

do que por intervenções político-econômicos que lhe impusesse recuos, ao menos no Brasil. 

Mantiveram-se as estratégias - agenda neoliberal (CARVALHO, 2006), ou seja, as 

finalidades antes definidas e promoveram-se alterações nas táticas, no “modus operandis”, ou 

seja, na agenda de governo, substituindo o confronto aberto com os movimentos sociais 

organizados, por processos de cooptação, assim como substituíram o discurso antes 

assentado na iniciativa de cada um, por outro, cujo centro apontava para a inserção dos mais 



 

 
122 

pobres, em alguns benefícios sociais, antes negados, como por exemplo, o acesso ao ensino 

superior.  

Aos poucos, as esperanças vão sendo dissipadas, em função de várias medidas 

adotadas, cuja natureza, faziam trazer à lembrança o Governo de FHC, que entre tantas 

mudanças realizadas, observamos que no plano da educação superior houve um processo de 

expansão e diversificação, adotando-se uma concepção de cursos marcada pela 

competitividade e pelo pragmatismo. A presença de órgãos internacionais na definição das 

políticas, em situação de compartilhamento com setores do governo, tornou-se uma prática 

corriqueira. Em decorrência se realiza a expansão do ensino superior privado, com o 

crescimento da oferta de vagas, sem que seja acompanhada por seu preenchimento, devido ao 

reduzido poder aquisitivo da população. Neves (2004) afirma que o percentual de vagas 

ociosas em 2002 era de 37%, que vinha acompanhada de uma inadimplência em torno de 

25%. No interstício de nosso objeto de estudo, cabe perguntar, no âmbito dessa análise: em 

que se assenta a concepção de formação que está subjacente nas políticas educacionais, cujo 

objetivo é responder aos desafios da formação de professores, em nosso país, nos dois 

mandatos do Governo Lula? A partir de nossas leituras, podemos afirmar que uma 

característica fundamental que está base dessa concepção, reside em uma política de 

formação, ancorada em uma lógica de funcionamento do sistema de ensino, cuja finalidade é 

a tentativa de superar a dicotomia entre educação pública e privada, bem como a 

também dicotomia entre educação presencial e educação à distância. Sem a pretensão de 

uma análise exaustiva, julgamos que a tentativa de resposta requer compreender a natureza 

das várias ações praticadas pelo Governo Lula, no campo educacional e em particular, na 

formação de professores. Análise que se torna complexa, dado ao fato de que, entre os vários 

aspectos que aproximam os dois governos em análises, está a fragmentação das ações de 

reformas, posta em prática pelo Governo Lula. Prática que parece ter sido uma lição profícua 

herdada do mandatário que lhe antecedeu. Segundo Gomes (2008) não há praticamente 

diferenças entre os governos FHC e os Governos Lula da Silva, em relação à identificação 

dos problemas que afligem a Educação Superior. Ambos se aproximam, significativamente, 

quando afirmam que: “há baixo volume de matrículas, baixa relação professor/aluno, cursos 

de graduação de baixa qualidade, „necessidade‟ de estabelecer nova regulamentação para a 

autonomia universitária, particularmente sobre a dimensão financeira das IFES” (p. 28). 

Entendemos que coincidir na identificação dos mesmos problemas, pode não indicar 

aproximações políticas. O problema reside quando convergem nos pressuposto, na 

explicação e, por fim, nas soluções apontadas para os problemas. 
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Analisando as ações que constituem o projeto de reforma da educação superior do 

governo Lula, Lima (2008) afirma ser possível agrupá-las em quatro grandes núcleos básicos 

de ação: 

 

1. O fortalecimento do empresariamento da educação superior; 2. A 

implementação das parcerias público-privadas PPP na educação superior; 3. A 

operacionalização dos contratos de gestão, eixos condutores da contra-reforma do 

Estado brasileiro, de Bresser-Cardoso a Paulo Bernardo-Lula da Silva; 4. A 

garantia a coesão social em torno das reformas estruturais realizadas pelo governo 

federal em absoluta consonância com as políticas dos organismos internacionais. 

(pp. 65-6) [grifos nossos].  

 

 

O primeiro aspecto pode ser evidenciado pela quantidade significativa de IES 

privadas, demonstrada pelos números disponibilizados, a partir dos Indicadores sobre a 

Educação Superior, como demonstra as figuras abaixo:  

 

Tabela 1. IES por Categoria Administrativa.  

Pública 256 11% 

Privada 2.141 89% 

Total 2.397 100% 

Fonte: MEC/INEP (2007) 

 

 

Tabela 2. IES por Organização Acadêmica. 

Centros Universitários 185 8% 

Faculdades 2.036 85% 

Universidades 177 7% 

Total 2.398 100% 

Fonte: MEC/INEP (2007). 

 

 

Tabela 3. IES por Organização Acadêmica/Esfera Administrativa/Privada 

Centros Universitários 1 43 7% 

Faculdades 1.912 89% 

Universidades 86 4% 

Total 2.141 100% 

Fonte: MEC/INEP (2007). 

 

Tabela 4. IES por Organização Acadêmica/Esfera Administrativa/Pública
62

.  

Centros Universitários  42 16% 

Faculdades 124 48% 

Universidades  91 36% 

Total 257 100% 
Fonte: MEC/INEP (2007). 
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 Cabe ainda destacar que diversas faculdades afirmam estar na esfera pública, mais particularmente no âmbito 

dos municípios, entretanto funcionam em regime de autarquia, dispondo em relação à esta instância, de 

relativa autonomia, inclusive para oferecer ensino mediante pagamento de mensalidades. Esta prática está 

presente em diversos municípios do Estado de Pernambuco. Posto isto em consideração, provavelmente 

haveria alteração numérica e percentual no que tange à esfera administrativa desta organização acadêmica. 



 

 
124 

Examinando o Projeto de Reforma do Ensino Superior, proposto pelo Governo Lula, 

(REGINA, 2006) identifica relações entre as suas proposições e as indicações feitas pelos 

organismos internacionais para a educação superior brasileira. Assim como Carvalho 

(2006)
63

 a autora toma como referência o PROUni e a Educação à Distancia como ações que 

consubstanciam, na prática, as recomendações dos referidos órgãos. Estas ações, amparadas 

por um discurso de democratização do aceso ao ensino superior, atende, porém, segundo 

(OLIVEIRA, 2007) aos requisitos do Bird, Banco Mundial, Unesco, e etc, estando estas 

ações de acordo com as amplas reformas ocorridas no plano das políticas neoliberais. Em 

relação ao Prouni, por exemplo, ao que tudo indica a tarefa do Governo Lula seria a de 

garantir, no setor privado, o preenchimento das vagas, como forma de viabilizar e concretizar 

a expansão do ensino superior, via iniciativa privada, como recomendado pelo Bird, pois 

como observa Gomes (2008), “de um quantitativo de 275, 582 estudantes que ingressaram no 

ensino superior privado, em 2005, o PROUNI participou com 112, 275 destas matrículas, o 

que equivale a um percentual de 40, 7%” (p. 31), o que denota o grau e o nível de 

participação deste programa no intuito de tornar viável o processo de expansão do ensino 

superior, via iniciativa privada, como parte constituinte da reforma do ensino superior 

desencadeada no Governo FHC. Cabe destacar, ainda, que no âmbito do Prouni (2003), em 

seu discurso, cujo conteúdo se caracteriza também, por ações afirmativas, incluindo negros e 

índios, como aqueles a quem se destinam bolsas para o ingresso no ensino superior privado, 

também estão contemplados, como prioridade, o professor do ensino básico da rede pública. 

O que faz reconhecer a sua condição social de excluído, assim como a possibilidade concreta 

de sua certificação ocorrer em condições precárias de formação. 

Reafirmamos que entender a concepção de formação de professores formulada no 

atual Governo requer concebê-la na articulação com as várias ações praticadas pelo Governo 

Lula, acima mencionadas. Nesse sentido, no campo da formação de professores, a primeira 

ação que dá a ideia de continuidade das políticas do governo anterior, parece ser a Portaria n. 

1.403 de 9 de junho de 2003, que institui o Sistema Nacional de Certificação e Formação 

Continuada de Professores
64

. Com essa ação, verifica-se, segundo Freitas (2003), a intenção 

do Governo Lula na manutenção de um projeto de formação que em nada altera o 

anteriormente proposto. Na sua análise, a autora estabelece relação entre o seu conteúdo e a 

Conferência Regional “O desempenho dos professores da América Latina e Caribe: novas 

prioridades”, ocorrida no período de 10 a 12 de julho de 2002, ainda no Governo FHC. No 

                                                 
63

 Op. Cit. 
64

 Disponível em <http://www.prolei.inep.gov.br/> Acesso em 8 de set. 2009. 
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texto, a autora analisa, ainda, o Programa Toda Criança Aprendendo e a Portaria n.1.403/2003 

que definiu o Exame de Certificação de Professores e a Rede Nacional de Centros de Pesquisa e 

Desenvolvimento da educação, constituída no âmbito do Sistema Nacional de Certificação e 

Formação Continuada de Professores dos Programas, criada pelo Edital n. 01/2003 da 

SEIF/MEC; e a Minuta de Resolução em discussão no CNE que trata sobre a formação de 

professores e envolve as Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia.  

Segundo a autora, tanto o programa quanto a minuta reafirmam o conteúdo das reformas 

propostas e praticadas pelo governo anterior, pois reafirma o caráter tecnicista, pragmático e 

individualista que está configurado nas competências que se constituem nucleares, tanto na 

forma como no conteúdo do programa. A abordagem crítica sobre as competências feitas 

pela a autora deixa claras indicações de que não se trata apenas de um modo de formar o 

profissional, mas de um método/conteúdo cuja finalidade é a de reprodução das relações 

sociais existentes, em que os interesses revelam-se na reprodução da ordem social vigente. 

Dando conta da relação do atual Governo com o movimento dos educadores, a crítica da 

autora situa-se no fato de que o movimento reivindicava a necessidade de um 

aprofundamento da discussão a respeito da Política de Formação Inicial e Continuada e não 

da reafirmação das competências e na certificação, simplesmente. 

Em análises mais recentes a respeito da política de formação de professores, do 

Governo Lula, Freitas (2007) reafirma a postura do Governo em pautar-se por ações 

focalizadas de formação e mantém o mesmo “modus operandis” de fragmentação das ações, 

como característica de política de Estado. Segundo a autora, as entidades sempre se pautaram 

na reivindicação de uma política global de formação e valorização dos profissionais da 

educação, que tomasse em conjunto a formação inicial; a formação continuada; plano de 

carreira e de salários e as condições de trabalho. Ressalvando essas demandas, a autora 

afirma: 

 

Apesar da vasta produção de conhecimentos na área sobe os dilemas, desafios, 

perspectivas e limites, produzida no campo da formação de professores, que se 

esperava pudesse ser apropriada pelas políticas públicas no Governo Lula, no 

período 2002-2005, o que estamos vivenciando é o embate entre as demandas das 

entidades e dos movimentos e as ações do governo em continuidade às políticas 

neoliberais do período anterior, e uma enorme retração da participação dos 

movimentos na definição da política educacional” (FREITAS, 2007, p. 1207). 

 

Percebe-se, dessa maneira, que o Governo Lula, segundo a autora, segue a lógica das 

políticas anteriores e desconsiderando o histórico de lutas das entidades, cujo conteúdo do 

discurso aponta para a “igualdade de condições”, tem nas políticas oficiais de formação um 
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conteúdo substancialmente diferente, sendo marcado pela lógica da “igualdade de 

oportunidades”. Em relação a isso, parece reafirmar a desesperança que paulatinamente foi 

acometendo alguns setores dos movimentos sociais que, como afirmado anteriormente, 

vislumbravam no Governo Lula a possibilidade de uma reorientação política, nas ações das 

políticas sociais. Ainda como parte integrante de suas análises, a autora traz indicações da 

retomada e expansão dos cursos de formação de professores em nível médio. Segundo 

Freitas (2007), isso é sinal de uma política de permanência desse nível e não apenas um 

aspecto isolado ou de transitoriedade, como se chegou a imaginar, quando de sua inserção, na 

LDB/96, como formação mínima, para o exercício da função docente. 

Outro aspecto relevante da análise consiste em que a essas ações articula-se a ideia de 

Educação à Distância. Quanto a isso, é importante destacar a criação da UAB - Universidade 

Aberta da Brasil -, cuja finalidade precípua, conforme o Art. 1º do decreto 5.800, de 8 de 

junho de 2006
65

, tem como prioridade a formação de professores para a Educação Básica. 

Para atingir esse objetivo central, a UAB realiza ampla articulação entre instituições públicas 

de ensino superior, estados e municípios brasileiros, para promover, através da metodologia 

da educação a distância, acesso ao ensino superior para camadas da população que estão 

excluídas do processo educacional. A UAB já congrega em torno de si 75 Instituições, entre 

universidades federais, estaduais ou municipais e os Institutos Federais. Conta com 728 

Pólos, com 667 cursos, entre os quais, 40 de Pedagogia
66

, oferecidos pelas instituições. 

Entretanto os números da EAD não são redutíveis aos circunscritos no âmbito da UAB.  

O SIEAD
67

 apresenta números bastante significativos em relação ao quantitativo de 

instituições de ensino e de polos, envolvidos e distribuídos em todas as regiões brasileiras, 

dando uma clara demonstração do significativo avanço dessa modalidade de ensino no país. 

Em relação às instituições são em todo país, 192, assim distribuídas: Centro-Oeste: 18; 

Nordestes: 33; Norte: 13; Sudeste: 86 e Sul: 42. Em relação ao sistema de ensino, o SIEAD 

trabalha com o critério de Federal Pública e Estadual Pública e Federal Privada e Estadual 

Privada. Nessa relação, o setor privado, particularmente o que se situa na esfera federal, tem 

vantagem em relação ao setor público. Os dados permitem observar que a iniciativa privada 
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Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5800.htm> Acesso em: 8 de set. 2009. 
66

 Cabe informar que do quantitativo de 40 cursos de Pedagogia, decorrem sua distribuição pelos pólos, de 

modo que este número, quando considerado em redes, pode ser muito maior. Assim, como ainda parece 

carecer de maiores informações, o quantitativo de alunos que estas redes atendem, posto que, são instaladas a 

partir das instituições que oferecem o curso, em direção aos pólos.  
67

 Sistema de Consulta de Instituições Credenciadas para a Educação a Distância e pólos de Apoio Presencial. 

SIEAD. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.800-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5800.htm


 

 
127 

responde por 55% das instituições credenciadas para o oferecimento da Educação a 

Distância, cabendo às instituições públicas um percentual de 45%, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 4. Número de Instituições Credenciadas para oferecer Educação a Distância 

Regiões/N° de IES Esfera Administrativa 

Norte  13 Pública 09 Privada 04 

Nordeste  33 Pública 22 Privada 11 

Centro-

Oeste  

18 Pública 

 

10 Privada 08 

Sudeste 86 Pública 27 Privada 59 

Sul 42 Pública 18 Privada 24 

Total 192 Total 86 Total 106 

Fonte: MEC/SIEAD.
 68

 

 

Os números aqui demonstrados, se analisados em si mesmos, talvez não apresentem 

nada de extraordinário, porém se comparados com o quadro de evolução, trazido por 

Dourado (2008), é bastante significativa a adesão das instituições que se credenciaram para 

oferecer essa modalidade de ensino.  

Cabe ainda ressaltar que no âmbito da EAD, a criação do Programa Pró-licenciatura 

em estreita relação com a UAB, além de trazer a epistemologia da prática como concepção 

de formação de ensino, dá claros sinais, segundo Freitas (2007) de institucionalização dos 

programas de formação de professores a distância como política pública de formação. A 

autora observa também que se constitui como traço de similitude entre os dois governos a 

postura regulatória do Estado, assumida pela natureza dos critérios de avaliação que 

subjazem as referidas políticas. São claras as indicações de um processo avaliativo que induz 

a práticas laborais, com ênfase no indivíduo, dado que o critério fundamental que norteia a 

concepção de avaliação está dirigido às dimensões técnicas da atividade em questão. 

Orientação que se caracteriza, entre outros aspectos, pelo seu viés instrumental e tecnicista de 

formação e prática docente, com raízes na concepção de competências. 

Na perspectiva de síntese, a autora esboça um quadro de referências que apontam 

algumas tendências da política de formação de professores, nos dois mandatos do Governo 

Lula, sendo estas:  

 

1. Flexibilização da formação docente, através da institucionalização do programas 

emergenciais para a formação de professores; 2. A retomada da proposição dos 

Institutos Superiores de Educação e das concepções que nortearam sua criação – 

pela criação dos IFETs e a ampliação dos pólos da UAB -; 3. A reconfiguração da 

formação inicial em serviço, a distância. A partir da instituição da CAPES como 

agência reguladora da formação, a educação a distância se implementa como 
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política de Estado para a formação de professores, de forma massiva, para além das 

iniciativas atuais no âmbito das IES que aderiram ao Pró-licenciaturas, como 

resposta à “crise”atual da educação básica e da formação de professores; 

(FREITAS, 2007, pp. 1217-18). 

 

As nossas análises, em torno dos processos de elaboração das políticas de formação 

nos dois mandatos do Governo Lula, mantêm uma tendência já verificada em outros 

momentos: de subordinar essa política às finalidades da Educação Básica. A relação, todavia, 

não se esgota nessa dimensão, mas se torna semelhante, coincide quanto à natureza das 

ações. Como as soluções para os graves problemas da Educação Básica são pontuais, 

focalizadas, o mesmo critério é adotado para a formação de professores. Seja pelas intenções 

manifestadas, seja pelas ações realizadas, podemos considerar que a tendência que parece 

acompanhar as políticas educacionais e particularmente a de formação de professores do 

Governo Lula, a exemplo do seu antecessor, é permeável às políticas macroeconômicas no que 

tange à reestruturação da produção e à reforma do Estado. De modo que, tanto em um, 

quanto em outro, as políticas estão a reboque das decisões econômicas - nos moldes dos 

diagnósticos e recomendações dos organismos internacionais. 

Na perspectiva de uma breve síntese, pudemos verificar que no seio dos embates 

ocorridos, em função das diferentes proposições formuladas para a formação dos 

profissionais da educação, que envolve diferentes sujeitos, organizados em segmentos e 

classe socais, nos momentos históricos aqui abordados, mas que se estende até hoje, percebe-

se a importância que têm as categorias que orientam os campos em disputa. Como importante 

elemento de análise, Freitas (2004, p. 92) observa que “o abandono da categoria trabalho 

pelas categorias da prática, prática reflexiva, nos estudos teóricos de análise do processo de 

trabalho terminou por centrar a ação educativa na figura do professor e da sala de aula”
69

. Ao 

que tudo indica a substituição das categorias de análises para compreender e discutir as 

concepções e as práticas de formação dominantes nos cursos de formação dos profissionais 

da educação parecem privilegiar o ser isolado, baseado no interesse individual, imediato de 

suas práticas. Isso acabou contribuindo para a retomada, por parte dos setores conservadores, 

de discussões superadas pelo avanço do movimento. Retomam-se questões de caráter 

pragmático, mais sensíveis à prática imediata, com ênfase nas questões pedagógicas, 

influenciando de forma significativa nas determinações sobre a natureza do conhecimento a 
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ser tomado como instrumento para a formação do profissional da educação. Privilegia-se um 

discurso que: 

 

 Enfatizando exclusivamente o conteúdo específico, as metodologias e o projeto 

pedagógico da escola, reforçando, portanto, a concepção conteúdista, tecnicista do 

professor, reduzindo-o a um prático com pleno domínio da solução de problemas 

da prática cotidiana da escola e da sala de aula, alijado da investigação e da 

pesquisa sobre as condições concretas que geram esses problemas. (ANFOPE, 

1999). 

 

As análises em torno das bases onde estão assentadas as políticas de formação, com 

excessiva ênfase no aspecto econômico, muitas vezes atribuindo-lhe poder único de 

determinação sobre os diferentes condicionantes que colaboram no processo de construção 

de propostas de políticas educacionais, muitas vezes estabelecendo uma relação mecânica de 

determinação, acabaram fazendo com que a crítica a esse procedimento resultasse em uma 

posição radical, de completo abandono das questões econômicas, como influentes na 

determinação das políticas. Discordamos das análises que, ao desconsiderar o conjunto de 

relações das mais diferentes ordens que compõem os processos de elaboração e 

implementação das políticas, caminham para uma concepção que, ao “despolitizar” os 

embates, descolam as questões educacionais dos interesses de classes que atravessam os 

projetos em disputas e limita-se a reivindicar uma proposta de formação e de prática docente, 

cujo epicentro é a reflexão sobre a imediaticidade das práticas cotidianas. Caminho que 

conduz, ao nosso ver, para um processo que denominamos de esvaziamento da teoria na 

formação e na prática educativa do professor.  

As políticas curriculares, como pudemos observar, são formuladas sob determinadas 

condições históricas e sociais, refletindo de algum modo as relações e contradições que 

movem os interesses de classes do momento em que são produzidas. Aliados aos aspectos já 

evidenciados, são as políticas curriculares portadoras de um ideário pedagógico em que se 

verificam concepções e estratégias de formação e do trabalho docente; suscitam práticas 

educativas orientadas à formação de um determinado perfil de indivíduo; modos de organizar 

o trabalho pedagógico no âmbito da instituição formadora; determinados conhecimentos que 

julga essencial na formação deste sujeito.  

No transcurso das reformas e no espaço/tempo histórico identificados, os embates 

foram os mais diversos. Desse modo, é que concomitantemente ao movimento das reformas 

educativas e o das entidades já analisadas nesse capítulo, surge nesse esteio uma concepção 

de formação e de trabalho docente que, realizando uma crítica ao que denominou de 
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racionalidade técnica, fez surgir a concepção de “professor reflexivo”. O debate acadêmico 

tem apontado para a crítica aos processos formativos, orientados por ideários pedagógicos, 

que privilegiam o conhecimento com origem nas práticas docentes como essenciais à 

formação de professores. Dada à importância que esse ideário assume no cenário mundial e 

no Brasil, com a expressão que tem tido nas diretrizes curriculares nacionais que orientam a 

organização da práxis curricular tanto na Educação Básica como no Ensino Superior, pela 

centralidade que assume em nossa tese, buscaremos no capítulo seguinte, identificar e 

analisar mais detida e exaustivamente os pressupostos históricos e pedagógicos que 

contribuíram para a formulação e a materialização desse ideário nas práticas de formação de 

professores nas instituições que formam aqueles que irão atuar na condição de professor, na 

Educação Básica.  
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CAPÍTULO 3 EPISTEMOLOGIA DA PRÁTICA: EXPRESSÃO DA UNIDADE 

ENTRE PEDAGOGIA DA EXISTÊNCIA E O CONHECIMENTO TÁCITO, 

MEDIADO PELA PRÁTICA/EXPERIÊNCIA 

 

O nosso esforço, neste capítulo, consiste em identificar alguns elementos que, em 

geral, configuram o que se tem denominado de epistemologia da prática, expondo, a partir de 

nossas leituras, o que julgamos ser essencial nesse ideário: os seus principais pressupostos; 

suas categorias e conceitos fundantes, que têm orientado a práxis curricular e a construção do 

conhecimento escolar. Faremos uma análise crítica da epistemologia da prática à luz dos 

pressupostos teórico-metodológicos que viemos adotando ao longo de nossa pesquisa. De 

modo que o presente texto constará de dois momentos distintos, porém articulados. 

Buscaremos identificar as bases do pensamento político, filosófico, epistemológico e 

pedagógico de onde emergem seu “corpus teórico”. Em seguida, buscaremos trazer, à luz de 

alguns textos produzidos por pesquisadores e educadores alinhados à epistemologia da 

prática, as suas categorias; seus pressupostos; seus conceitos, com vistas a identificar como 

estão formulados no âmbito de suas propostas para a formação e a prática dos professores. 

 Julgamos necessária a produção desse texto, pela considerável influência que esse 

ideário pedagógico tem exercido sobre a produção acadêmica na área da formação de 

professores e de currículo, no mundo e no Brasil. A dimensão desse influxo pode ser 

percebida no fato de que seus pressupostos têm influenciado tanto os legisladores, que 

formulam propostas de formação de professores e situam-se no plano oficial, quanto os 

pesquisadores e educadores que colocam-se como opositores de propostas de formação, que 

afirmam atender a uma orientação epistemológica baseada na racionalidade técnica. Ao que 

tudo indica, dois aspectos podem, a princípio, explicar essa adesão: o fato da epistemologia 

da prática não se constituir em um ideário homogêneo; por ter em suas bases teórico/ 

filosófico/epistemológicas uma tentativa de crítica aos fundamentos da racionalidade técnica.  

Para proceder com o proposto, realizamos um estudo a partir das produções daqueles 

autores que mais têm influenciado a produção acadêmica brasileira. Em recente estudo a 

respeito da incidência da epistemologia da prática na produção da ANPED, Soares (2008), 

destaca, entre outros aspectos, que os autores mais citados nessas produções, são, em ordem 

decrescente: Antonio Nóvoa, Philipe Perrenoud, Donald Schön, Maurice Tardif e Kenneth 

Zeichner. Eventualmente, citaremos outros autores, que a exemplo dos referidos, também 
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pautaram seus estudos e produção, orientados pela epistemologia da prática, como é o caso 

de Pérez Gomez, seguidor do ideário aludido, cujos trabalhos têm forte incidência no Brasil. 

Faz parte de nossa estratégia de produção do conhecimento, o esforço no sentido de ir 

construindo sínteses, mesmo que provisórias, que possam nos manter alinhados ao 

referencial teórico-metodológico, que ao longo de nosso trabalho, viemos desenvolvendo. 

Procedimento que objetiva, também, favorecer ao acercamento cada vez maior do objeto de 

pesquisa, num contínuo processo de imbricamento horizontal e vertical do conhecimento. 

Assim, optamos por apresentar a partir das referências acima anunciadas, a nossa 

compreensão, mesmo que provisória, do que seja a epistemologia da prática, para, em 

seguida, demonstrar como nos referidos autores as categorias, os conceitos e os pressupostos 

deste ideário vão sendo formulados na sua relação com os modelos de formação e prática 

profissional dos professores, que estes autores propõem e na medida do possível com os 

projetos de sociedade que estão subjacentes à estas propostas. 

 Com o intuito de melhor orientar o nosso estudo, partimos de algumas indagações: 

será que a multiplicidade de publicações, principalmente nas décadas de 1990 e da primeira 

década deste século, marcada pela variedade semântica – como poderemos ver adiante – do 

que é o professor e o seu trabalho; de um repertório de estratagemas metodológicos a respeito 

de como deve atuar com vistas à melhoria do ensino, presentes nesse discurso, significa 

afirmar que é exatamente nesse período que se formulam e se consolidam suas categorias 

principais? Ou haveria um caminho a ser percorrido, historicamente, para identificar as 

filiações teóricas, epistemológicas, políticas, ideológicas que orientam esse ideário? A 

pesquisa como instrumento de reflexão sobre a prática e como estratégia metodológica para a 

formação e para a prática profissional do professor, tão cara à epistemologia da prática, teria 

surgido nessa época? 

Segundo Diniz-Pereira (2002, p. 14), “de acordo com Anderson, Herr e Nihlen 

(1994)”, a ideia dos “educadores- pesquisadores” pode já ser encontrada, nos finais do século 

XIX e início do Séc. XX. Entretanto o sentido ou a posição que o professor ocupa, neste 

início, não vai além de mero executor das pesquisas elaboradas pelos investigadores 

universitários, cujo propósito centrava-se na formulação de orientações para o “estudo 

científico da educação” (ibidem). Ao mesmo tempo, surge um movimento considerado por 

Diniz-Pereira (Op. cit.) como progressista, denominado “pesquisa dos educadores”, sob 

inspiração das ideias de John Dewey (ibidem). Ainda se referenciando em Anderson, Herr e 

Nihlen, o autor afirma que as ideias deweynianas vão influenciar de forma significativa os 
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atuais escritos sobre o profissional reflexivo, inclusive os trabalhos de Schön, “os quais tem 

nos ajudado a melhor compreender como os profissionais da escola compreendem suas 

experiências e participam da aprendizagem profissional” (p.11) (ibidem). 

Em seguida, percebe-se o surgimento, na década de 1940, da pesquisa-ação, por 

influência do psicólogo Kurt Lewin tendo sido promovida no início da década seguinte ao 

campo educacional, “principalmente por Stephen Corey diretor do Columbia Teachers 

College”. (op. cit., p. 15), todavia entra em decadência na mesma década. Em processos de 

avanços e recuos, o movimento ressurge na Inglaterra, nos idos dos anos 1960, sob o nome 

de “movimento dos professores como pesquisadores”, inspirado nos trabalhos do educador e 

pesquisador inglês Laurence Stenhouse. (Op. Cit.). Segundo Pereira (2007), as ideias de 

Stenhouse, fazem-se  

 

A partir da crítica à razão instrumental. Tratava-se de dar lugar a um modelo de 

processo que partisse de temas ligados ao cotidiano dos alunos (família, sexo, 

indústria e trabalho, pobreza, lei e ordem). Tratava-se de trazer para a formação de 

professores procedimentos da pesquisa – ação-investigação-ação -, da etnografia, 

da antropologia. O ponto de partida é a prática, sobre a qual e coletivamente se 

exerce a reflexão e a mudança da prática. (p. 14) [grifos nossos]. 

 

 

No Brasil, nas décadas citadas, o pensamento do “professor como prático- reflexivo” 

- terminologia que caracteriza, grosso modo, a epistemologia da prática – vai ser bastante 

difundido, tendo acolhida significativa por parte de diversos educadores e pesquisadores que 

cuidaram em divulgá-lo, por meio de suas publicações, com maior ou menor incidência de 

um ou outro pesquisador, tais como, André (1995, 2001), Lüdke (2001), Pimenta (2006), 

Geraldi, Fiorentini e Pereira (2001), Garcia (2003), Demo (1996) Pereira (2002), Esteban 

(2002), Oliveira e Alves (2002), Martins (2001) só para citar alguns. 

 

3.1 A Epistemologia da Prática e a Formação de Professores 

  

A formulação de um ideário vai se constituindo sempre com a finalidade de fazer 

aproximações, de buscar construções categoriais que tenham uma origem comum, um 

pensamento comum. Postura louvável e necessária, inclusive, para estabelecer 

inteligibilidade e um repertório compartilhado, que possam facilitar a comunicação entre os 

interessados no objeto do conhecimento em tratamento e faça avançar na constituição de um 

campo de pesquisa delimitado por um objeto claro e um corpo teórico/conceitual e 
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metodológico mais adequado. Percebemos isso com relação à formulação do ideário 

pedagógico que será analisado. 

Nossa incursão tomou, inicialmente, como objeto de leitura e análise, uma coletânea 

de textos organizada por Nóvoa (1995), cujo objetivo da produção, segundo o educador 

português, consistia, na ocasião, em disponibilizar para o público interessado um conjunto de 

ensaios sobre a formação de professores, trazendo ao seu conhecimento as principais ideias 

que estavam sendo produzidas nesta área. A publicação sugere também que possa subsidiar o 

debate naquele país e aonde mais essa coletânea pudesse chegar. Com exceção de Tardif, 

todos os demais autores citados têm seus textos nessa coletânea, além de importantes 

pesquisadores como Thomas S. Popkewitz, Carlos Marcelo García e Lise Chantraine-

Demailly. Todavia outros textos também auxiliaram a nossa produção e serão referenciados 

na medida em que forem sendo chamados a compor as nossas análises. 

Podemos perceber que a discussão de formação de professores, especialmente com 

esse enfoque, começa a se constituir, a partir das duas últimas décadas do século passado e 

tem continuidade nesta década; um conjunto de teorias que ao abordar a formação e o 

trabalho docente, procura resgatar o professor como sujeito central nessas duas instâncias da 

atividade educativa. Há um esforço comum das abordagens em dar resposta à questão do 

papel e da função do professor na organização e materialização do trabalho pedagógico. O 

caráter de heterogeneidade das abordagens sobre a formação de professores e sobre o 

currículo, feitas sob a orientação da epistemologia da prática, observadas a partir de nossas 

leituras, não invalida o empenho dos pesquisadores e educadores em buscar construir 

aproximações teórico-conceituais. Aproximações que possam oferecer um quadro de análises 

que comportem, inclusive, orientações para pesquisas no campo da formação de professores 

e de currículo, como também servir para subsidiar propostas para a formação inicial e 

continuada de professores. No entanto, apesar de parecer positivo o aspecto da 

heterogeneidade, por outro lado, às vezes, favorece ao surgimento de inúmeras abordagens 

que, nas ocasiões em que são chamadas a identificar com mais clareza o objeto de estudo 

envereda por uma interminável lista de adjetivações. Dando provas do caráter não 

homogêneo da epistemologia da prática, Garcia (1995) observa a variedade de adjetivações
70
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que o professor recebe, em relação aos postulados que cada pesquisador formula, com vistas 

a sua inserção no debate e para contribuir, a seu modo, com o referido ideário.  

A epistemologia da prática baseia-se na compreensão de que o mundo resume-se às 

nossas impressões sobre ele, às nossas vivências cotidianas. Nivela-se o mundo, reduzindo o 

cognoscível à experiência sensível, aos limites do empírico. Com estratégias às vezes 

diferentes de abordagem a respeito do trabalho e da formação docente, pautam-se todos numa 

crítica ao que denominam de racionalidade técnica, com especial destaque para o tipo de 

conhecimento e os procedimentos metodológicos que esse modelo de ensino sugere como 

mediador da formação. Advogam que a reflexão é um importante instrumento de 

desenvolvimento do pensamento e da ação e vêem na reflexão sobre a prática a estratégia 

que pode superar a racionalidade técnica. A ênfase nessa reflexão deve-se, segundo os 

pensadores desse ideário, pelo fato do professor trazer em si um tipo de conhecimento que 

convencionaram denominar de pensamento prático. Com base nas leituras, podemos 

perceber que o que os autores denominam de pensamento prático do professor consiste de um 

cabedal de conhecimentos que o docente adquiriu a partir de sua experiência como 

profissional. Conhecimentos que têm origem na prática cotidiana, nas ações por ele 

desenvolvidas no exercício da docência e constituem, segundo os seus autores, o 

conhecimento tácito, as teorias implícitas, a respeito do como fazer. Para alguns, inclusive, 

esse pensamento tem início antes do exercício do magistério, começa com a sua vida escolar. 

Na ênfase ao aspecto epistemológico não se percebe alusão a um conhecimento 

teórico de referência, produzido, sistematizado e elaborado pela humanidade, que o “prático 

reflexivo”, - aqui no caso o professor -, utilize para proceder com a reflexão recomendada 

pela epistemologia da prática. O destaque que se dá ao conhecimento tácito e a 

supervalorização das teorias implícitas sugerem que sejam esses os conhecimentos mais 

adequados para o exercício da reflexão sobre a prática, bem como os que devem ser tomados 

para conteúdo da formação e da atuação profissional. É parte também do ideário a “leitura do 

cotidiano escolar”. Nesse sentido, a subjetividade ganha relevo. Tomam-na como sendo 

produto das contradições com origem no próprio sujeito, ou quando muito, da relação desse 

sujeito com os seus pares. Desconsidera-se, dessa forma, o plano das relações sociais e 

fazem-na abstrata e anistórica. A subjetividade passa a ser desenvolvida em correspondência 

à sua incorporação efetiva nos diversos grupos sociais a que pertence. Mas, geralmente, 

incorpora-se acriticamente, sem estabelecer de forma mais adequada os reais vínculos entre o 

                                                                                                                                                         
clínicos (Smyth), professores auto-analíticos (O‟Day), professores como pedagogos radicais (Giroux), 

professores como artesãos políticos (Kohl) e o professor como acadêmico (Ellner)”. (Id. Ibid, p.59). 
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grupo e as condições sócio-históricas em que se situa. Essa ênfase na subjetividade faz com 

que mais do que o conteúdo, a importância resida no significado das coisas. 

Apesar de haver outras, observamos que são quatro as categorias centrais no ideário 

da epistemologia da prática, sendo elas: reflexão, conhecimento, experiência e cotidiano. 

Esta última tem sido abordada, não raras vezes, numa relação de bastante proximidade com a 

categoria de “prática”, de modo que poderíamos tratá-la no sentido de “cotidiano/prática”. 

Referindo-se às pedagogias contemporâneas, cujos traços comuns o levaram a 

denominá-las de pedagogias do “aprender a aprender” Duarte (2003, 2007) tem chamado a 

atenção para o fato de que está presente, em sua maioria, o apelo ao conhecimento tácito, 

baseado no pensamento do cientista húngaro Michael Polanyi (1891 – 1976). Tomando de 

empréstimo esse postulado, essas pedagogias o têm como fundamental para a formação e 

para a prática profissional do professor -, que apesar das inúmeras denominações que recebe 

-, resume-se à ideia de reflexão como prática necessária do professor. Dessa forma, o 

conhecimento como importante mediação da formação do professor sofre demasiada 

influência da epistemologia do conhecimento tácito (SAIANI, 2004), constituindo-se, a 

nosso ver, um dos pilares desse ideário.  

No que se refere ao seu aspecto pedagógico, particularmente em relação às suas bases 

filosóficas, o ideário tem como núcleo do processo formativo a experiência; a prática 

imediata do indivíduo. O pragmatismo e a valorização excessiva da experiência do indivíduo, 

como centro do processo, nos indicam, que apesar da presença de várias abordagens na 

epistemologia da prática, as características apontadas, levam-nos a afirmar que outro 

importante pilar de sustentação de tal ideário é a Pedagogia da Existência. 

(SUCHODOLSKI, 2004).  

Assim, afirmamos que a epistemologia da prática se constitui, entre outros elementos, 

da conjunção da pedagogia da existência com os pressupostos do conhecimento tácito, e 

tem como objeto de interseção entre ambos, a experiência do indivíduo. Esta experiência, 

tomada em seus pressupostos, é o “cotidiano/prática” sobre a qual a ação se realiza e produz 

as bases para a construção do conhecimento, que é mediador na formação do professor. Em 

síntese, podemos representar esta ideia na figura seguinte:  

 



 

 
137 

 

 

 

A partir da afirmativa dos pressupostos da epistemologia da prática, buscaremos 

apontar, mesmo que brevemente, os elementos que em seu conjunto constituem o que antes 

denominamos de pilares, quais sejam, a pedagogia da existência; a prática/experiência e o 

conhecimento tácito. Em relação ao conteúdo do primeiro pressuposto nos apoiamos 

particularmente na leitura de Bogdan Suchodolski (1903 - 1995), porém recorremos também 

a algumas abordagens feitas em Arce (2002), Duarte (2001). Com relação ao segundo pilar 

de sustentação desse ideário, buscamos referência nos escritos de John Dewey (1859 – 1950), 

por entendermos que esse pensador vai oferecer as bases teórico-epistemológicas do referido 

pressuposto. E por último, ou seja, em relação à epistemologia do conhecimento tácito, 

fomos buscar num importante expoente, o já referido cientista húngaro Michael Polanyi. Para 

isso apoiamo-nos em Saiani (2004) (já anteriormente citado) na publicação da referida obra, 

no Brasil, cujo conteúdo traz as principais ideias de Michael Polanyi a respeito do 

conhecimento tácito.  

 

3.2 A Pedagogia da Existência e suas contribuições para a epistemologia da prática 

 

A abordagem da temática, feita por Suchodolski, 
71

 é particularmente interessante 

porque o autor, além de tratar o tema historicamente, evidenciando os seus processos de 

desenvolvimento, ainda toma a pedagogia da existência em relação à pedagogia da essência, 

por entender que o desenvolvimento de uma está, de certa forma, associada às mudanças que 

a outra vai sofrendo ao longo da evolução do pensamento e das teorias pedagógicas. Dessa 
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maneira, é possível perceber que, em termos de definição, concebe-se que, em relação à 

pedagogia da essência, o pressuposto filosófico é de que a essência é algo anterior a cada 

indivíduo. Constitui-se de um conjunto de virtudes que precisa ser desenvolvido. A 

pedagogia da essência concebe a realidade como pré-existente, sem qualquer relação com a 

realidade social concreta dos indivíduos (DUARTE, 2001), de maneira que a educação é 

vista como um ideal sonhado, estagnado no tempo, difícil e quase impossível de ser 

alcançado. 

A pedagogia da existência vai buscar inspiração em diversas fontes de pensamento, 

de modo que a sua formulação vai-se constituindo historicamente. Incorpora toda 

contribuição que possa oferecer subsídios à construção, no campo da educação, de um 

pensamento pedagógico que tome a existência do homem como objeto e mediação da 

formação do indivíduo. Nesse sentido é que afirma o autor:  

 

A pedagogia da existência constitui, desde fins do século XIX, a corrente de maior 

importância da pedagogia burguesa, em virtude da sua energia e variedade [...] Um 

dos principais fatores de fortalecimento da pedagogia da existência foi a teoria da 

evolução, formulada por Darwin no campo do desenvolvimento da Natureza e por 

Spencer no domínio do desenvolvimento social (SUCHODOLSKI, 2004, pp. 45-7). 

 

Extraindo de H. Spencer suas contribuições à formulação de uma concepção de 

educação72
, o referido autor afirma que é possível perceber a partir dessas indicações que a 

pedagogia da existência avança de forma significativa no sentido de adquirir o seu caráter 

instrumental e utilitarista. Nesse sentido, percebe-se que nessa pedagogia o problema do 

indivíduo se constitui ponto capital, passando sua existência a ser o fulcro da sua educação. 

Incorporando ao seu ideário a ideia de desenvolvimento “natural” do sujeito, a pedagogia da 

existência entende que a educação deveria tomar como objeto de intervenção o processo de 

desenvolvimento, de modo que sua atuação não vá além dos limites do subsídio a esse 

processo, que se atenha à tarefa de incentivar e despertar no sujeito suas potencialidades, sem 

dirigi-o ou moldá-lo, mas libertá-lo. Assim é que se observa que:  

A pedagogia da existência parte do princípio de que os homens são essencialmente 

diferentes, que temos de respeitar as diferenças e a educação deve ser guiada pela 

existência particular de cada indivíduo. Desloca-se o foco do conhecimento para 

                                                 
72

 Segundo Spencer, o valor da instrução e da educação deve ser considerado através do prisma das 

necessidades biológicas e sociais do individuo na sua luta pela vida. Spencer salientou claramente cinco 

critérios principais de escolha das matérias de ensino: o que serve para a manutenção da vida e da saúde, o 

que contribui para procurar meios de subsistência, o que é útil para a educação das crianças, o que serve para 

manter os contatos sociais e é necessário do ponto de vista do todo social e, finalmente, o que permite 

repouso e é motivo de contentamento da vida. Deste modo, a educação tornava-se a arma do indivíduo na luta 

pela conservação da vida, na luta pela sua existência e pela existência de seus filhos. (idem, p. 49). 
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vida cotidiana do indivíduo, para a sua existência empiricamente dada. (ARCE, p. 

210, 2002). 

 

 

Reafirma-se um ideal de vida que deva brotar do próprio indivíduo. De modo que a 

sua educação se organize com as necessidades do presente, revelando seus sentidos e 

significados, ou seja, é no próprio interesse do indivíduo que o professor deve se empenhar. 

No escopo da formulação da pedagogia da existência, Suchodolski (2004) destaca a 

importância da contribuição de Dewey que, buscando formular os objetivos da educação, 

afirmava: “o processo educativo não tem qualquer objetivo fora de si mesmo”, o que implica 

dizer que o objeto sobre o qual a educação atua são as experiências do sujeito, organizando-

as de modo a que o seu desenvolvimento constitua-se no elemento formador do espírito e da 

moral; o que significava afirmar que a educação deve realizar-se a partir da própria vida do 

sujeito e contribuir para o seu desenvolvimento.  

Como já foi comentado, a pedagogia da essência, cujo principio filosófico baseia-se 

no idealismo e suas diversas variantes, tem como fundamental o permanente, o imutável, o 

sempre existente, cuja função da educação era realizar, no sujeito, esse ideal. Segundo o 

autor, Dewey, em contraposição a esse pensamento e fundamentando-se, entre outras 

questões, no evolucionismo, vai advogar a ideia de que toda e qualquer mudança, inclusive o 

seu curso, é fundamental no processo de educação do sujeito, desvinculando-se, assim, da 

ideia de resistência ao que é novo, diferente, diverso. O valor do que é novo reside segundo 

Dewey, não por aquilo que lhe precedeu, mas pelo fato de existir, “abolindo o direito de a 

imaginação atribuir ao futuro o papel de dirigir a vida presente” (idem, p. 53). Entende, 

ainda, que tudo isso se constitui em elementos da experiência do sujeito e deve ter um valor 

significativo nos programas de ensino. Pensamos haver uma tendência, nesse sentido, de 

substituir nos conteúdos de ensino os conhecimentos universais produzidos pela humanidade, 

pelas experiências dos sujeitos, como mediação para a educação. Ou como afirma o autor: “o 

programa de ensino deixou de ser escolha das matérias para se tornar o curso das 

experiências das crianças” (idem, p. 54). 

  

3.3 A relação prática/experiência como unidade que compõe o ideário da epistemologia 

da prática 

 

A relação prática/experiência assume para a epistemologia da prática uma dupla 

dimensão: de elemento de conjunção, portanto de realizador da unidade entre os pilares da 
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pedagogia da existência e do conhecimento tácito; de mediação, através da qual e com a qual 

se realiza a aquisição dos conhecimentos julgados necessários à formação do indivíduo. Em 

suma, podemos afirmar que ao ser mediação, a relação prática/existência, contém em si 

elementos da pedagogia da existência e da epistemologia do conhecimento tácito, 

movimentando-se de modo a um contínuo processo de realimentação dos nexos mediados, ou 

seja, essa relação é, em última instância, o modo mesmo de existir da epistemologia da 

prática. Como já anunciado, tomaremos para explicitar essa questão o pensamento de John 

Dewey (1976), buscando extrair as características fundamentais de sua abordagem em torno 

da experiência do indivíduo como mediação para a aquisição de conhecimentos e sua relação 

com a epistemologia da prática. A nossa imersão em Dewey partiu da seguinte indagação: 

Será que a contribuição de John Dewey à epistemologia da prática resume-se ao conceito de 

reflexão? A vinculação da categoria de reflexão à prática não sugere que a categoria 

experiência, bastante recorrente no ideário, também não tenha sua origem vinculada aos 

escritos deweynianos? 

A experiência do indivíduo como categoria de mediação na aquisição do 

conhecimento, no processo educativo, parece se formular em Dewey a partir de duas 

questões fundamentais: sua crítica à escola tradicional, quando o autor afirma que o objetivo 

dessa escola residia na transmissão da herança cultural, onde percebia distorção entre o 

conteúdo ensinado e o nível de experiência do aluno; “à imposição de cima para baixo, opõe-

se a expressão e o cultivo da individualidade; à disciplina externa, opõe-se a atividade livre; a 

aprender por livros e professores, aprender por experiência...” (DEWEY, 1976, p. 6); no fato 

de considerar como fundamental na Escola Nova, a ideia de educação relacionada à 

experiência, nesse sentido, é categórico: 

 

Em meio a todas as incertezas, admito haver consenso geral permanente quanto a 

pressuposto fundamental, ou seja, de que há conexão orgânica entre educação e 

experiência pessoal, estando, portanto, a nova filosofia de educação comprometida 

com alguma espécie de filosofia empírica e experimental. (op. cit., p. 13). 

 

As experiências, segundo Dewey, não são exclusividade da natureza individual, 

pessoal, do sujeito. Elas são, de fato, a combinação entre essa dimensão do indivíduo e o seu 

caráter social. “... toda experiência humana é, em última análise, social, isto é, envolve 

contacto e comunicação” (p. 30). Entende o autor que há experiências que são educativas e 

experiências deseducativas. Estas últimas correspondem àquelas que não apenas não 

contribuem para a consecução de experiências futuras, mas, inclusive, as impede. 
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Apresentam-se sem condições para possibilitar um processo de continuidade. Sendo a 

continuidade um dos princípios da experiência, afirma que para ter uma natureza educativa, a 

experiência precisa trazer em si o potencial de oferecer condições para que, a partir das 

condições do presente, o indivíduo, ao adquirir o conhecimento por ela mediada, possa servir 

de suporte para utilizá-lo, em experiência futura, de modo criador. 

 

Assim como homem nenhum vive ou morre para si mesmo, nenhuma experiência 

vive ou morre para si mesma. Independentemente de qualquer desejo ou intento, 

toda experiência vive e se prolonga em experiências que se sucedem. Daí 

constituir-se o problema central de educação alicerçada em experiência a seleção 

das experiências presentes, que devem ser do tipo que irão influir frutífera e 

criadoramente nas experiências subseqüentes. (DEWEY, 1976, p. 16-7) 

 

Com especial relevo às experiências “educativas”, Dewey vai construir a concepção 

de “experiências educativas” em relação aos postulados da educação sob orientação dos 

princípios da escola nova e do que entende ser os “ideais democráticos” do povo norte 

americano. Ressalta que, sendo os métodos da escola tradicional de natureza autocrática, os 

métodos da escola nova têm tido receptividade por serem métodos mais humanos, estarem 

assim mais de acordo com a experiência de vida da população dos Estados Unidos. Concebe 

que a qualidade da experiência tem relação com a vida na democracia liberal; com a 

experiência no respeito e cultivo à liberdade individual; com os valores do liberalismo. A 

defesa desse postulado aparece de modo bastante claro, quando o autor, em forma de 

indagação, afirma: 

 

o princípio de respeito à liberdade individual e à decência e a amabilidade das 

relações humanas não resulta afinal da convicção de que tais cousas decorrem de 

qualidade mais alta de experiência por parte de numero maior de pessoas, qualidade 

que falta aos métodos de repressão, coerção, ou força? (DEWEY, 1976, p. 25) 

 

Somos da opinião de que as experiências não se compõem apenas da dimensão 

cognoscitiva e emocional – aliás, como parece deixar claro o autor -, mas, também, tem um 

caráter axiológico em que os valores cultuados socialmente passam a compor o quadro de 

referências sociais sob as quais as experiências vão sendo construídas. Como podemos 

verificar, as referências para indicar a experiência que tem natureza educativa são aquelas 

orientadas a cultivar os valores da democracia liberal, particularmente, ao valor que lhe é 

mais caro, ou seja, a liberdade individual, o que nos permite afirmar que o quadro de valores 

da experiência a ser selecionada para, através dela, o indivíduo adquirir o conhecimento, 

corresponde aos aqui apresentados. 
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Outro princípio importante que constitui a experiência educativa, segundo Dewey, é o 

princípio da interação. Esse princípio se compõe de dois fatores, sendo eles: as condições 

objetivas e as condições subjetivas. Ao reconhecer o caráter social e até histórico da 

experiência, afirma que “o mundo, em larga medida, é o que é, devido ao que se fez e ao que 

nos foi transmitido de atividades humanas anteriores.” Nessa perspectiva é que o autor afirma 

que as experiências não são redutíveis aquelas oriundas no sujeito em si, ou seja, não se 

processa apenas internamente, criando atitudes e valores no indivíduo, mas as experiências 

criam também um mundo fora do sujeito. Por outro lado, as condições subjetivas, o autor 

entende serem aquelas centradas na mente e no corpo do indivíduo, correspondendo às 

condições internas. Sendo a interação o resultado do conjunto dessas dimensões, passa a 

conformar o princípio básico da educação pela experiência. Explicitando o seu raciocínio, o 

autor afirma: 

 

 Ninguém discutirá que uma criança de favela tem experiência diferente da de uma 

criança de um lar cultivado de classe média, que o menino do campo tem 

experiência diversa da do menino da cidade, e o das praias diferente da do sertão. 

Geralmente tudo isso é demasiado obvio para merecer registro. Mas, quando se 

reconhece a sua importância em educação, temos o segundo modo em que o 

educador pode dirigir a experiência do jovem, sem exercer imposição. A 

responsabilidade primária do educador não é apenas a de estar atento ao princípio 

geral de que as condições do meio modelam a experiência presente do aluno, mas 

também a de reconhecer nas situações concretas que circunstancias ambientes (sic) 

conduzem a experiências que levam a crescimento. Acima de tudo, deve saber 

como utilizar as condições físicas e sociais do ambiente para delas extrair tudo que 

possa contribuir para um corpo de experiências saudáveis e válidas. (DEWEY, 

1976, pp. 31-2). 

 

Apesar de considerar a natureza social da experiência, notamos que a ideia de 

experiência é localizada. A realidade não é tomada como uma unidade, mas apresenta-se 

fragmentada. A ideia de realidade aparece como sendo as experiências imediatas, ditas 

“concretas”, como se cada criança tivesse, em particular, a sua realidade, que é a sua 

experiência. Logo, respeito à criança é educá-la a partir da “sua experiência”, da “sua 

realidade”. É dessa experiência, já modelada pelo meio, que o educador deve extrair os 

elementos para educar o aluno. Não pode, em nome da liberdade individual, “impor” “outra 

realidade”, “outra experiência.” Nesse sentido, pode-se estabelecer relação entre o que 

Dewey propugna como processos formativos mediados pela experiência e os postulados da 

Pedagogia da Existência, pois 

A pedagogia da existência considera que os homens não são essencialmente iguais, 

mas diferentes, e suas diferenças devem ser respeitadas. Assim, no interior da 

escola, há aqueles que têm mais ou menos capacidades, aqueles que aprendem mais 

rápido e os que aprendem mais devagar, além da diversidade de interesses. Cabe à 
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escola ser tolerante com tais diferenças, tratadas pela psicologia com maior ou 

menor veemência, como desvios de origem orgânica e/ou comportamental, naturais 

e não sociais. (TULESKI, 2004, p. 129). 

  

 

Além dos aqui já elencados, julgamos existirem ainda dois aspectos essenciais na 

exposição deweyniana a respeito da realização dos processos educativos mediados pela 

experiência do indivíduo. São eles: o empiricismo; e o culto ao presentismo. Em relação ao 

primeiro, torna-se evidente, quando o mencionado autor, afirma: 

 

Constitui princípio cardeal da mais recente teoria da educação dever toda instrução 

iniciar-se pela experiência que o aprendiz possui: essa experiência e as capacidades 

desenvolvidas, durante este período anterior (à escola) fornecem o ponto de partida 

de toda a aprendizagem posterior. (DEWEY, 1976, p. 74). 

 

 

Dessa forma, o conhecimento parece situar-se e restringir-se ao seu caráter de 

utilidade, subordinando-se às necessidades imediatas do indivíduo, de modo a atender aos 

estágios de suas experiências. Daí decorre o segundo aspecto, qual seja, o do culto ao 

presentismo, que pode ser abstraído da seguinte declaração:  

 

vivemos sempre no tempo em que estamos e não em outro tempo, e só quando 

extraímos em cada ocasião, de cada presente experiência, todo o seu sentido, é que 

nos preparamos para fazer o mesmo no futuro. Esta é a única preparação que, ao 

longo da vida, realmente conta. (DEWEY, 1976, p.44). 

 

O exame cuidadoso a respeito desses postulados nos indica que são das experiências 

atuais e presentes do aluno, que o professor deve extrair os critérios para a construção das 

condições sob as quais se processará a seleção, organização e socialização do conteúdo de 

ensino. O processo de ensino e de constituição do conhecimento escolar tem centralidade na 

experiência do aluno, não nas experiências sócio-históricas, resultadas do longo processo de 

desenvolvimento das relações humanas vivenciadas por conta das necessidades que os homes 

puseram, historicamente, como essenciais aos processos de produção e reprodução de sua 

existência. Das postulações do autor, decorre o entendimento de que a educação não é outra 

coisa senão o instrumento, pelo qual se propicia o desenvolvimento individual do sujeito, 

como premissa para a sua inserção social. Essa ideia tem origem na transposição que se faz 

das relações sociais para as relações entre os indivíduos, vistos isoladamente, o que resulta 

em compreender que a realidade social parece, nessa concepção, constituir-se do somatório 

das experiências individuais. Sendo o desenvolvimento individual do sujeito o objeto do 

processo educativo, espera-se com isso que a sociedade, como o somatório dessas 

individualidades também se desenvolva. Desenvolvendo o indivíduo, crê-se poder 
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desenvolver suas potencialidades cognoscitivas e emocionais e torná-lo mais humano, - 

processo que parece está reduzido aos aspectos cognoscitivos e emocionais -, por 

conseqüência, as relações sociais, também se tornariam mais humanas.  

Das finalidades da educação deriva, em Dewey, o método que organiza o processo 

educativo. Ao afirmar que “o que distingue a educação baseada em experiência da educação 

tradicional é o fato de que as condições encontradas na experiência atual do aluno são 

utilizadas como fonte de problemas.” (DEWEY, 1976, p. 81) traz à tona dois axiomas 

fundamentais da epistemologia da prática: a prática como objeto da reflexão e a 

problematização como método de abordagem do objeto. O autor, adepto da problematização 

como método para aprendizagem, advoga que “O problema surja das condições da 

experiência presente e esteja dentro da capacidade dos estudantes; e segundo, que seja tal que 

desperte no aprendiz uma busca ativa por informação e por novas ideias.” (DEWEY, 1976, p. 

82). Entende o autor que as atividades de ensino, ao tomar como seu conteúdo a experiência 

do indivíduo, valorizam-no, instiga-o a participar, desenvolvendo ao mesmo tempo os 

controles ativos sobre o indivíduo. O método pode, nessas circunstancias, segundo Dewey, 

operar como importante instrumento de controle social. Ao mesmo tempo, é de opinião de 

que se deve problematizar a prática, de modo que estimule o indivíduo a buscar, por si 

mesmo, novas informações, que o incentive à busca por novos conhecimentos, assim como 

ao modo como buscar, enfim, que ele “aprenda a aprender”. 

 

3.4 O conhecimento tácito e suas contribuições na formulação dos postulados da 

epistemologia da prática 

 

A nossa exposição a respeito do conhecimento tácito será baseada na obra de Saiani 

(2004). A importância da obra reside em que, além dos princípios que traz, vem 

acompanhada da defesa que faz o autor da necessidade de que as práticas educativas a serem 

desenvolvidas na escola tenham por base o conhecimento tácito. Saiani, ao longo do texto, 

utiliza-se de uma estratégia de apresentação que prima pelo diálogo com o cientista húngaro, 

resgatando trechos de seu livro Personal Knouledge
73

 (Conhecimento Pessoal) e outros 

pensadores que em seu conjunto contribuíram para a formulação dos pressupostos do 

conhecimento tácito. Como se trata de uma exposição que Saiani faz do pensamento de 
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Polanyi, buscaremos tomar cuidado em separar o que é do cientista húngaro daquilo que é 

pensamento de Saiani.  

Como já afirmamos, é no cientista húngaro Michael Polanyi (1891 – 1976) que a 

maioria dos educadores vai buscar os elementos essenciais do conhecimento tácito, para 

torná-lo parte constituinte do ideário da epistemologia da prática. Já na apresentação do livro, 

podemos entrar em contato com o axioma que fundamenta o conhecimento tácito, a 

afirmativa, baseada em Polanyi, de que “sabemos muito mais do que podemos relatar: o 

componente que podemos descrever, o conhecimento explícito, é uma parte ínfima em 

relação ao que não pode ser descrito, o conhecimento tácito, do qual fazem parte as 

percepções daquele que conhece, bem como sua própria historia de vida” (SAIANI, 2004, p. 

11). 

Construindo exemplos do modo como o conhecimento tácito se expressa na ação, o 

autor afirma que ao proceder com a classificação das espécies, isso só se torna possível, 

porque há no sujeito classificador um tipo de conhecimento inexplicável, com origem na sua 

experiência, que lhe permite associar características entre membros da mesma espécie, que 

escapam ao conhecimento científico, ou seja, segundo (SAIANI, 2004), “de acordo com 

Polanyi, a concepção de uma classe real é construída mediante a integração de instâncias 

tacitamente conhecidas dessa classe, e continua a ser construída e modificada ao notarmos 

essas instâncias.” (p. 56) [grifos nossos]. Evidencia-se nesse exemplo o conhecimento tácito 

como central no processo de construção do conhecimento, na medida em que assume a 

condição de mediação para a formulação da concepção de classe real. Esse conhecimento, 

segundo podemos notar na exposição do autor, é imbuído de intuição, de imaginação, de uma 

espécie de memória inconsciente. O conhecimento implícito, tácito, inexplicável não repousa 

apenas no conteúdo, em si, do objeto, mas também no modo de atuar sobre ele, pois segundo 

Polanyi “o emprego de instrumentos é uma habilidade adquirida tacitamente” (SAIANI, 

2004, p. 57). 

Uma característica importante do conhecimento tácito diz respeito à impossibilidade 

de transferência desse conhecimento, pois se baseando no cientista, Saiani (2004) afirma:  

 

Identificar os membros de uma espécie e reconhecer a espécie (o indivíduo e a 

categoria a que pertence) são entendidos por Polanyi como atos tácitos, afetando-se 

reciprocamente enquanto a experiência se desenrola. No entanto, não há como 

normatizá-los por meio de máximas e regras, que prescindam de uma apreciação 

pessoal. (p. 56) [grifos nossos]. 
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Para dar maior inteligibilidade à sua afirmativa, o autor cita Polanyi: “O 

conhecimento de traços característicos é valiosíssimo como máxima para a identificação de 

espécimes, mas como todas as máximas só é útil para aquele que possui a arte de aplicá-

la”. (SAIANI, 2004, p.56) [grifo nosso]. Trata-se, como se ver, do conhecimento implícito, 

intransferível, porque inexplicável, adquirido nas experiências pessoais, não passível de 

sistematização, dado o seu caráter de pessoalidade. Pode um conhecimento com essas 

características, tornar-se mediação central no processo de formação do professor?  

Nesse âmbito já podemos estabelecer a seguinte questão: como Saiani (2004) advoga 

a epistemologia do conhecimento tácito como mediador para os processos educativos que 

ocorrem nas escolas? Para corroborar com as bases do conhecimento tácito, cuja 

característica fundamental é o conhecimento pessoal, baseado na percepção
74

, na experiência 

individual, em um conhecimento de natureza sensitiva/sensorial, Saiani vai buscar em Dewey 

a concepção de educação que pode servir de base à aplicação, nos processos educativos, do 

conhecimento tácito, como mediador para a aquisição do conhecimento. É na afirmativa 

deweyniana de que as escolas devem guiar-se pelo “cultivo e a expressão da individualidade 

em lugar das imposições externas; a atividade livre em vez da disciplina externa, a 

experiência substituindo livros e professores” (DEWEY apud SAIANI, 2004, p. 14) que o 

referido autor assenta a sua defesa do conhecimento tácito como mediador. O modo como 

entende a função da escola é bastante esclarecedor do seu posicionamento, senão vejamos: 

“Sendo a escola uma agencia de transmissão de valores culturais, e sendo eles gerados por 

paixões intelectuais, é tarefa da escola muito mais despertar e fomentar tais paixões do 

que transmitir informações e procedimentos” (SAIANI, 2004, p. 84) [grifos nossos]. 

A natureza de pessoalidade do conhecimento tácito, sua condição, quase sempre de 

ser inexplicável, acarretando dificuldades em organizá-lo e sistematizá-lo faz com que ele 

tenha na ação do indivíduo o seu modo de expressar-se. Decorre então, que o seu emprego no 

processo educativo, proposto por seus defensores, atende aos tipos de procedimentos 

metodológicos que se assentam na natureza “prática” da atividade educativa. Nesse sentido, é 

que, de acordo com a compreensão que têm da função da escola, acima mencionada, deriva o 

método que organiza o processo educativo, baseado na ação exemplar do professor. Assim, 

para a epistemologia do conhecimento tácito, é fundamental que no âmbito da atividade 

educativa, da relação ensino-aprendizagem, a relação de autoridade epistemológica que o 
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professor exerce sobre o aluno seja extremamente necessária. Autoridade que deve revestir-

se de um sentimento de pertença de objetivos afins. Entendem que a coincidência de 

objetivos estabelece uma relação de afetividade que assessora a motivação, despertando 

maior interesse do aprendiz, de modo que o exemplo passa a ser mediação fundamental do 

processo de aprendizagem. Citando Polanyi, o autor demonstra como tal relação se faz 

mediada pelo conhecimento tácito.  

Aprender pelo exemplo é submeter-se à autoridade. Você segue seu mestre por 

confiança em sua maneira de ver as coisas mesmo quando não pode analisar e 

explicar sua eficácia em detalhes. Observando o mestre e emulando seus esforços 

em presença de seu exemplo, o aprendiz capta inconscientemente as regras da 

arte, incluindo aquelas não conhecidas pelo próprio mestre.” (POLANYI, apud 

SAIANI, 2004, p.86). [Grifos em itálico do autor] [Grifos em negrito nossos]. 

 

Podemos notar então que o processo de formação mediada pelo conhecimento tácito 

pressupõe que se ensina e se aprende inconscientemente, ensina-se, inclusive, aquilo que não 

se sabia saber! Ainda pode ser observada como características do conhecimento tácito, o fato 

de que ele se desenvolve na ação repetida, treinada. O conhecimento tácito é um 

conhecimento transmissível apenas pelo exemplo “prático”. Seguindo o método de exposição 

da epistemologia do conhecimento tácito, baseado nos exemplos do cientista húngaro, cita-o 

para demonstrar o modo como o referido conhecimento se expressa: 

 

a arte do diagnóstico médico é apenas um exemplo de uma habilidade que só pode 

ser transmitida pelo exemplo, e que não é passível de ser explicitada. Ocorre uma 

súbita integração tácita dos indícios particulares que são captados pelo especialista. 

Tal integração depende de seu aparato perceptivo, de sua experiência com outros 

casos, e finalmente de sua história de vida. Trata-se de um ato de inferência tácita, 

não de uma dedução explícita (POLANYI e PROSCH apud SAIANI, 2004, p. 88) 

[grifo do autor]; 

 

Além da importância, talvez demasiada, que atribui à experiência individual e à 

história de vida do indivíduo, ainda no decorrer da exposição, podemos perceber, através dos 

exemplos postos por Michael Polanyi e trazidos por Saiani (2004), como se configura para 

eles a concepção de educação e a função que a escola deve ter nos processos de formação 

humana e como o conhecimento tácito pode, na ótica dos seus defensores, contribuir para 

essa tarefa. Já assinalada anteriormente qual é a função da escola, segundo Saiani, trazemos, 

então, uma compreensão bastante coerente sobre o processo educativo, expresso pelo por 

Polanyi e transcrito por Saiani (2004): 
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Regras e modelos contidos em livros de pouco adiantam sem o conhecimento tácito 

que possibilite sua compreensão. De resto, a própria leitura parece também 

depender de atos de inferência tácita. Assim, muito mais do que o fornecimento de 

regras, deve ser preocupação do professor a apresentação de situações que 

possibilitem o desenvolvimento de integrações tácitas pelos alunos (p. 87) [grifos 

nossos]. 

 

É importante ter claro que o termo regras e modelos, usados criticamente pelo autor, 

não estão restritos aos aspectos “técnicos” da atividade do processo de ensino-aprendizagem. 

A leitura atenta do texto e a compreensão das bases epistemológicas do conhecimento tácito 

nos fazem entender que esse termo se estende a outras dimensões do conhecimento humano, 

incluindo-se aí os conteúdos disciplinares construídos pela humanidade. Apesar de 

importante e necessário não estamos nós discutindo, neste momento, se esses conhecimentos 

devam estar ou não organizados em forma de disciplinas, áreas de concentração, eixos 

temáticos, ou formas afins. O que nos interessa, no âmbito deste trabalho é identificar e 

analisar criticamente a natureza do conhecimento que é mediador da formação. Julgamos que 

a nossa observação tem sentido, quando nos deparamos com a seguinte afirmativa do autor: 

“O professor, assim como o cirurgião bem sucedido, apóia-se em seu conhecimento tácito 

para o trabalho pedagógico” (SAIANI, 2004, p. 89). 

 

3.5 O Ideário da Epistemologia da Prática e suas manifestações na produção de alguns 

pesquisadores no campo da formação de professores 

 

Conforme anunciado, o segundo momento deste capítulo consiste em trazer à luz de 

alguns textos produzidos por pesquisadores e educadores alinhados à epistemologia da 

prática, as suas categorias; seus pressupostos; seus conceitos, com vistas a identificar como 

estão formulados no âmbito de suas propostas para a formação e a prática dos professores. O 

formato do texto pode sugerir duas questões: a descrição e a exaustividade. Com relação à 

primeira questão dizemos tratar-se de explicitar, de forma detida, o pensamento dos autores, 

mas acompanhada de uma análise crítica feita a partir de nosso referencial teórico. No que se 

refere à segunda questão, a exaustividade tornou-se de certo modo necessária, quase uma 

exigência, por duas razões: dá sustentação a nossa formulação a respeito do que tomamos por 

epistemologia da prática, na primeira parte deste capítulo; sua importância em nossa tese e 

pela atualidade dos debates a respeito desse ideário pedagógico. A literatura, objeto de 

análise, é a indicada no início do capítulo. O modo de produzir o texto não terá a 

preocupação com a ordem de importância dos autores anunciados como referência. O nosso 
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caminho será trilhado de maneira a ir buscando as informações de acordo com a necessidade 

textual, de construir uma coerência teórica e argumentativa, sempre atento à necessária 

fidedignidade do pensamento do autor referenciado. 

O caráter de heterogeneidade das abordagens sobre a formação de professores e sobre 

o currículo, feitos sob a orientação da epistemologia da prática, observados a partir de nossas 

leituras, não invalida o empenho dos pesquisadores e educadores em buscar construir 

aproximações teórico-conceituais. Aproximações que possam oferecer um quadro de análises 

que comportem, inclusive, orientações para pesquisas no campo da formação de professores 

e de currículo, como também servir para subsidiar propostas para a formação inicial e 

continuada, de professores. Há um esforço comum das abordagens em dar resposta à questão 

do papel e da função do professor na organização e materialização do trabalho pedagógico. 

Podemos perceber que começa a se constituir, a partir das duas últimas décadas do século 

passado e tem continuidade nesta década um conjunto de teorias que, ao abordar a formação 

e o trabalho docente, procuram resgatar o professor como sujeito central nessas duas 

instâncias da atividade educativa. 

Em relação ao texto e a sua organização, podemos afirmar que, a rigor, mais do que 

uma simples organização de textos, no sentido de uma seqüência adequada ou mesmo de 

seleção de conteúdos afins, a participação de Nóvoa (1995) parece ter a finalidade de 

“preparar o terreno” por onde passará o bonde da epistemologia da prática. Fazendo um 

breve histórico da formação de professores, o pesquisador português a situa em três 

momentos distintos. Na década de 1970, “a formação ficou marcada pelo signo da formação 

inicial” (op. cit., p. 20), sendo essa década marcada, também, pelo início do debate atual 

sobre a formação de professores. A década de 1980 “ficou marcada pelo signo da 

profissionalização em serviço dos professores”. (op. cit., p. 21). Todavia, segundo o autor, 

esse período não se caracterizou em trazer ou apresentar inovações na formação, seja em seus 

aspectos organizativos ou curriculares. E, finalmente, a década de 1990 “será marcada pelo 

signo da formação contínua de professores” (op. cit., p. 22). Entretanto, observa o autor, que 

o ideário da formação continuada tem, nesses primórdios, o objetivo de viabilizar as reformas 

e não de promover o desenvolvimento profissional e organizacional das escolas. 

Contrapondo-se a essa orientação, a sua formulação para uma proposta de formação 

continuada de professores tem início com a crítica ao modelo da racionalidade técnica, que 

parece guiar as reformas propostas pelo Estado, para o campo da educação. Afirmando que 

ela se caracteriza por pretender “aprofundar o fosso que separa os actores dos decisores” 
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(op.cit., p. 22) e por “verificar-se a instauração de controlos, mais subtis, sobre a profissão 

docente” (op. cit. p.23). O autor sugere que a formação de professores seja pensada e 

desenvolvida em um projeto que contemple as três dimensões que ele julga serem partes 

constituintes e inalienáveis da profissão docente: a) desenvolvimento pessoal: produzir a vida 

do professor; b) desenvolvimento profissional: produzir a profissão docente; c) 

desenvolvimento organizacional: produzir a escola.” (op. cit., pp. 25-8). 

Com esse pressuposto, Nóvoa entende existir paradigmas de formação e de atuação 

profissional, distintos, e que caberá realizar importantes decisões com vistas à “consolidação 

de novas regulações e dispositivos de tutela da profissão docente ou desenvolvimento 

científico da profissão docente no quadro de uma autonomia contextualizada.” (op. cit., p. 

23). Nóvoa vai além de um esboço das dimensões da profissão docente e adentra na natureza 

do conteúdo ou do conhecimento, que entende ser o mais adequado, para promover o 

desenvolvimento profissional dos professores. De que modo, segundo o autor português, 

pode-se caminhar na direção de uma “autonomia contextualizada”? Para ele, “importa 

valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação de professores reflexivos...” 

(p.27). Pois, “a formação deve estimular uma perspectiva crítico reflexiva, que forneça aos 

professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de 

autoformação participada”. (op. cit., p. 25). Observa-se que a reflexão aparece como 

instrumento de autonomia e de autoformação. Quando a questão é saber qual é o objeto da 

reflexão, Nóvoa não tem dúvidas:  

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas 

e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão 

importante investir a pessoa e dar estatuto ao saber da experiência. (op. cit., p. 25) 

[grifos do autor] 

 

A experiência parece ocupar, na formulação de Nóvoa, um papel central. Aliás, como 

poderemos perceber em toda a epistemologia da prática. Mesmo que tenhamos dificuldades 

em separar experiência humana de experiência do indivíduo, o autor refere-se ao termo “vida 

do professor”, e referenciando-se em Goodson, afirma que: “há necessidade de investir a 

práxis como lugar de produção do saber e de conceder uma atenção especial às vidas dos 

professores.” (op. cit., p. 25).[grifos nossos]. Percebe-se a importância que o autor confere a 

esta “dimensão da formação docente”, com ênfase no aspecto da subjetividade. 

Apesar de formular uma proposta com vistas à formação continuada, os princípios ou 

dimensões, suscitadas por Nóvoa, ganham espaços nas propostas de formação inicial. É 
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pouco provável que os currículos elaborados com vistas a promover a formação de 

professores não considerem o que está acima proposto. A natureza do conhecimento sugerido 

para a formação, bem como a sua origem e o modo de produzi-lo tem orientado de forma 

significativa a produção acadêmica dos pesquisadores brasileiros que atuam na área de 

educação, como pode demonstrar a pesquisa de Soares (2008). Fundamentando a sua 

proposta na ideia de que “a formação está indissociavelmente ligada à produção de sentidos 

sobre as vivencias e sobre as experiências de vida” (op. cit., 26), ao fim e ao cabo, torna-se 

mais clara a afirmativa de Nóvoa (idem), ainda na apresentação do texto, de que o seu escrito 

“pretende fornecer elementos para a leitura do conjunto da obra”. (op. cit., p.10). 

À medida que procedemos com a leitura, percebe-se que acompanhada da figura do 

professor, resgata-se a ideia de reflexão, dirigida a tomar como seu objeto a prática. Esse 

ideário surge em oposição a um modelo de ensino que se convencionou denominar de 

Racionalidade Técnica. A principal crítica atribuída ao referido modelo é que ele, ao tomar a 

prática como campo de aplicação de teorias, concebidas e formuladas a priori, quase sempre 

por sujeitos alheios ao “ambiente” escolar, prioriza os procedimentos e pouca ou nenhuma 

importância atribui à prática do professor, como fonte de saber. Pérez Gómez (1995), em sua 

crítica à Racionalidade Técnica, a entende como um modelo anacrônico de ensino; cuja 

figura do professor corresponde àquele que deve possuir um conhecimento técnico com 

origem no conhecimento científico a ser aplicado à prática para solucionar problemas; o que 

requer entender a prática como instrumental e propiciar um processo de psicologização da 

intervenção pedagógica. Observa, ainda, que o modelo sugere a separação entre investigação 

e prática; de modo que se amplia a distancia entre os níveis aplicados e próximos da prática e 

os mais abstratos de produção do conhecimento. Segundo o autor, esse modelo, com algumas 

variações, tem predominado nos últimos trinta anos, de modo que na formação de 

professores, o processo de aquisição de conhecimentos se dá em termos de princípios, leis e 

teorias para em seguida, aplicá-los racionalmente com vistas à obtenção de uma ação eficaz. 

Esse modelo, com forte incidência técnica, é prescritivo, normativo e regulador; atua com 

vistas a criar recorrências que possam definir um padrão de atuação para o professor, e 

assevera: “os problemas da prática não podem ser tratados como problemas instrumentais a 

serem resolvidos com a aplicação da técnica” (idem). Em suma, o autor indica que estamos 

diante, basicamente, de duas concepções que se desdobram em práticas de ensino, sendo 

estas: “o professor como técnico-especialista que aplica com rigor as regras que derivam do 

conhecimento científico e o professor como prático autônomo, como artista que reflecte, que 
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toma decisões e que cria durante a sua própria acção” (idem, p. 96). Porém como iremos 

observar ao longo desse texto, apesar da heterogeneidade de abordagens, o problema central 

a que aludem os pesquisadores e educadores que advogam a epistemologia da prática como 

orientadora da formação do ensino e da pesquisa na educação, reside na questão do 

conhecimento: “por detrás dos problemas acima enumerados está latente uma questão de 

carácter epistemológico” (idem, p. 101). 

As formulações do filósofo estadunidense Donald Schön (1995, 2000) surgem a partir 

da crítica aos modelos de formação propostos pelo Estado, cuja característica fundamental é 

orientar-se por uma racionalidade de natureza técnica. Esse modelo tem, segundo o autor, 

propiciado o que ele denomina de “crise de confiança no conhecimento profissional”, (idem; 

idem) resultado da relação também mergulhada na “crise entre o saber escolar e a reflexão-

na-ação dos professores e alunos” (idem; ibidem). Afirma ser este o modelo já predominante 

nas universidades, na atualidade. Apesar de fazer uma crítica ao modo como se formula e se 

implementa as reformas, Schön, a exemplo de Gómez, (op. cit.), põe em relevo a natureza do 

conhecimento, que é tomado como mediador na formação dos profissionais em geral e do 

professor em particular. Criticando os programas de formação de profissionais desenvolvidos 

nas universidades, com base no saber escolar, afirma que o conhecimento que dá conteúdo a 

esse saber é “molecular, certo, factual e categorial”, (1995, p. 81), e está deslocado das reais 

necessidades de aprendizagem dos alunos. Caracterizando de autoritário o processo de 

reformas desencadeado pelo Estado, o autor diz existir enormes semelhanças entre o modo 

como o Estado formula e propõe as reformas e a maneira como se estabelece a relação, 

baseada na racionalidade técnica, entre o saber escolar e a reflexão-na-ação, dos professores 

e alunos. O caráter autoritário das reformas coincide com a natureza autoritária do conteúdo 

do conhecimento escolar e da estratégia metodológica que daí deriva, ou seja, o 

conhecimento chega ao aluno como uma imposição que, usando os termos do autor, vem do 

“centro para a periferia”. (Idem, p.82).  

Afirmamos anteriormente que os pressupostos da epistemologia da prática surgem em 

decorrência da crítica a um modelo de ensino, que se convencionou denominar de 

Racionalidade Técnica. Para isso, basta examinar o modo enfático com o qual Donald Schön 

(1995), referindo-se aos problemas que julga haver nos cursos de formação de professores, 

identifica práticas de formação que parecem estar relacionadas com uma tradição de 

organização do ensino, que se identifica com o modelo mencionado:  
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Na formação de professores, as duas grandes dificuldades para a introdução de um 

practicum reflexivo são, por um lado, a epistemologia dominante na Universidade e, 

por outro, o seu currículo normativo: primeiro ensinam-se os princípios científicos 

relevantes, depois a aplicação desses princípios e, por último, tem-se um practicum 

cujo objetivo é aplicar à prática quotidiana os princípios da ciência aplicada. Mas 

de facto, se o practicum quiser ter alguma utilidade, envolverá sempre outros 

conhecimentos diferentes do saber escolar. Os alunos-mestres têm geralmente 

consciência deste desfasamento, mas os programas de formação ajudam-nos muito 

pouco a lidar com estas discrepâncias. ( p. 91) [Grifos do autor]. 

 

 

A princípio, não temos discordância com essa crítica. Apenas quando o autor, nessa 

passagem, parece reduzir a compreensão de conhecimento escolar ao conhecimento 

disciplinar. Deixando de entendê-lo como processo de construção coletiva, que no espaço 

escolar agrega outros conhecimentos, cuja origem reside fora do conteúdo disciplinar e 

envolve a participação direta ou indireta, consciente ou involuntária, dos sujeitos que 

transitam no espaço escolar. Mas, em relação às práticas de formação, ao que tudo indica, 

tem sido esse modelo de ensino que, com algumas diferenças, parece predominar nas 

instituições formadoras de professores (SACRISTAN; PÉREZ GÓMEZ, 2000). Pelo menos 

é o que mostra a abundância de literatura que versa sobre esse tema.  

Criticando os programas de formação de profissionais, desenvolvidos nas 

universidades, com base no saber escolar, objeto de suas críticas, o autor sugere um modelo 

de formação com apoio nos processos formativos dos profissionais mais próximos às 

atividades artísticas, como o arquiteto, o músico etc, e advogando o “aprender fazendo” 

como estratégia de aprendizagem. O autor faz a seguinte afirmativa: 

 

As tradições „desviantes‟ da formação artística, bem como do treino físico e da 

aprendizagem profissional, contém, no seu melhor, as características de um 

practicum reflexivo. Implicam um tipo de aprender fazendo, em que os alunos 

começam a praticar, juntamente com os que estão em idêntica situação, mesmo 

antes de compreenderem racionalmente o que estão a fazer. Nos ateliers de design 

arquitetônico, por exemplo, os alunos começam por desenhar antes de saberem o 

que é design. Nos primeiros tempos toda a gente se queixa da confusão. (SCHÖN, 

1995, p. 88).  

 

 

Com tal perspectiva, cabe indagar: é razoável imaginar o que é o professor ensinar 

sem nem mesmo dominar o conteúdo que os alunos necessitam aprender? Refutando o 

conhecimento objetivo, acadêmico e científico, o autor defende que a formação se faça a 

partir de um tipo de conhecimento que se encontra presente, nas mais diversas formas de 

manifestação humana, no exercício de uma atividade, seja ela qual for. Trata-se de um 

conhecimento que o sujeito traz, formulado nas experiências cotidianas e que dele se utiliza 

no momento da ação. Recorrendo a Michael Polanyi, o autor defende o conhecimento tácito, 
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como sendo aquele que melhor responde às necessidades de formação e da prática 

profissional. Esse conhecimento, como já demonstrado anteriormente, é espontâneo, 

intuitivo, experimental e cotidiano (SCHÖN, 1995, p. 82). Em perfeita sintonia com Polanyi, 

Schön, na afirmativa abaixo, diz onde se encontra a origem do conhecimento que julga 

essencial para a formação e a prática profissional: “Capacitar-se no uso de uma ferramenta é 

prender a apreciar, diretamente, e sem raciocínio intermediário, as qualidades dos materiais 

que aprendemos através das sensações tácitas da ferramenta em nossas mãos.” (SCHÖN, 

2000, p. 30). O conhecimento, como se pode ver, está no mundo sensível, no mundo da 

experiência, da percepção. Desse modo, o conhecimento está na prática, está no fazer. 

São vários os exemplos, que nos textos aqui referenciados, o autor dar da prática 

cotidiana em que se valoriza o improviso, a intuição, a incerteza, a criatividade na ação 

singular. Prossegue numa perspectiva de valorização do conhecimento tácito como recurso 

para responder aos problemas postos pela cotidianidade. As respostas, com base no 

conhecimento tácito, pressupõem que ele tem origem nas experiências individuais e ela passa 

a ser a fonte de onde brotam o improviso, a intuição, a criatividade, e etc. Pode-se verificar a 

dimensão do seu interesse no conhecimento tácito e sua atenção às instancias da prática 

educativa, indicadas acima -, cuja natureza relaciona-se ao que podemos denominar de “ação 

prática”-, na seguinte afirmativa:  

 

Não deveríamos começar perguntando de que forma podemos fazer melhor uso do 

conhecimento oriundo da pesquisa, e sim o que podemos aprender a partir de um 

exame cuidadoso do talento artístico
75

, ou seja, a competência através da qual os 

profissionais realmente dão conta de zonas indeterminadas da prática
76

 – ainda que 

essa competência possa estar relacionada à racionalidade técnica. (SCHÖN, 2000, 

p. 22). 

 

 

Duas questões, nesse aspecto, chamam-nos a atenção. Primeiro é que, a rigor, pode-se 

observar o desprezo que o autor tem pelo conhecimento escolar com base no conhecimento 

elaborado e sistematizado, naquilo o que de melhor a humanidade produziu, como mediação 

da formação e atuação profissional. Há uma tendência a que todos os seus esforços sejam 
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 Schön afirma que “talento artístico é um exercício de inteligência, uma forma de saber”. (Idem; ibidem). Esse 

talento artístico se manifesta, segundo o autor, através das performances, de  modo que a prática é mediada 

pela arte da sistematização do problema, pela arte da implementação e pela arte da improvisação. Para o 

autor, os profissionais são portadores de um saber fazer manifestado na prática cotidiana, relacionada ao seu 

ofício. Este saber fazer nem sempre é explicável, discutível, entretanto, se revelam na ação. O termo talento 

artístico, utilizado pelo autor, como fundamental para a formação e para o ensino, se torna mais claro quando 

contextualizado nas bases epistemológicas em que se assentam as suas argumentações, ou seja, na 

epistemologia do conhecimento tácito. 
76

 Esta categoria tem grande importância nos argumentos de Schön, porque está diretamente relacionada à 

natureza do conhecimento que o autor entende essencial à formação e à prática profissional. Compõe as 

“zonas indeterminadas da prática” a) a incerteza; b) a singularidade; c) os conflitos de valores. 
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dirigidos, ao menos no caso do professor, para o ato de ensinar. Assim a ênfase parece recair 

sempre no “como”. Como se compreende os modelos; como se interpreta as instruções; como 

se dá a percepção das situações; como o professor compreende e responde a outros 

indivíduos. (SCHÖN, 1995). O segundo aspecto é que a partir do termo talento artístico e de 

sua definição pelo autor, tem-se a impressão de que os conhecimentos necessários para que o 

professor possa desenvolver o seu trabalho, em qualquer instância em que atue, precisa ser 

buscado em si mesmo, dada a pessoalidade do talento artístico. Estaria aqui um retorno à 

compreensão de que ensinar é um dom? Não está no apelo ao talento, cuja natureza é pessoal 

e intransferível, a possibilidade de individualizar, em seu extremo, a ação de ensinar? 

A exemplo de Donald Schön, o filósofo e sociólogo canadense, que desenvolve 

pesquisas na área da educação, Maurice Tardif vai exercer importante influência na 

construção da epistemologia da prática. A dimensão dessa influência, no Brasil, pôde ser 

observada através de trabalhos de pesquisas (ANDRÉ, 2006)
77

 com a finalidade de 

estabelecer um “estado da arte” da pesquisa sobre formação de professores em nosso país. 

Assim, tomamos um texto
78

 do referido autor, por julgar a ambos – texto e autor -, bastante 

significativos para o meio acadêmico e educacional brasileiro. Tardif (op. cit.) afirma haver 

em todo o mundo um movimento de profissionalização no campo da educação, 

principalmente dos professores. Esse movimento tem como característica principal a 

identificação de uma situação de crise profunda de profissionalismo, da profissionalização e 

da formação profissional. Há, segundo o autor, uma crise de conhecimento, uma crise de 

poder profissional e uma crise ética. Por entender que a profissionalização está vinculada a 

questão dos saberes, passa a ser o conhecimento que serve de mediação na formação desses 

profissionais, o epicentro da crise. Tardif (op. cit.) afirma que suas pesquisas, aliadas aos 

trinta anos de pesquisa na América do Norte, mostram que há uma distância entre os saberes 

profissionais e os conhecimentos universitários. A crise desse conhecimento leva à crise das 

instituições formadoras que passam a ser questionadas em sua capacidade de formar 

profissionais nos padrões de conhecimentos tradicionalmente oferecidos; reclama-se, desse 
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 ANDRÉ, Marli E. D. Afonso. Dez anos de pesquisa sobre formação de professores. In: BARBOSA, Raquel 

Lazzari Leite. (Org.) Formação de Educadores: artes e técnicas – ciências e políticas. São Paulo: UNESP, 

2006. Observando mudanças nos temas de pesquisa, a autora afirma que o crescente interesse pelas questões 

relacionadas à identidade e profissionalização docente, no período estudado, deve-se, em parte, “à chegada no 

Brasil dos escritos de Maurice Tardif sobre os saberes... (op. cit., p. 609). Sabemos da importância que tem a 

temática dos saberes para a epistemologia da prática. 
78

 O texto que tomaremos para análise é: TARDIF, M. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos 

universitários: elementos para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas conseqüências 

em relação à formação para o magistério. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, ANPED, nº 13, p.5-24, 

jan.-abr. 2000. Além desta publicação, o referido texto é parte constituinte do livro (Parte II – Cap. 7) do 

mesmo autor, cujo título é: Saberes Docentes & Formação Profissional. Petrópolis, RJ, Vozes: 2002. 
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modo, por uma formação fora dos padrões universitários atualmente oferecidos, e assegura: 

“no que diz respeito à educação, na América do Norte, um número cada vez maior de pessoas 

reclama que a formação de professores seja feita fora dos modelos dominantes da cultura 

universitária” (op. cit., p. 9). Dessa maneira, entende que se o movimento de 

profissionalização revela-se como sendo uma crise do “valor dos saberes” - para usar os 

termos do autor – esse movimento, no qual se inclui a formação, consiste de uma renovação 

dos conhecimentos que são tomados como mediadores para a formação dos professores. E 

afirma: 

 

[...] De fato, se admitirmos que o movimento de profissionalização é, em grande 

parte, uma tentativa de renovar os fundamentos epistemológicos do ofício de 

professor, então devemos examinar seriamente a natureza desses fundamentos e 

extrair daí elementos que nos permitam entrar num processo reflexivo e crítico a 

respeito de nossas próprias práticas como formadores e como pesquisadores. (op. 

cit. p. 10). 

 

 

Como pode ser observado, o autor, assim como os pesquisadores já referenciados, 

também, estabelece uma crítica ao modelo de ensino praticado na formação de professores, 

que se pauta na estratégia de primeiro fornecer os conhecimentos acadêmicos, para depois, 

em determinado momento do curso - preferencialmente no estágio -, os alunos aplicá-los. A 

Racionalidade Técnica é, nesse caso, o alvo das críticas. O autor entende que há um 

descompasso entre a formação oferecida com base no modelo criticado e os elementos que 

conformam a atuação profissional, pois para ele,  

 

[...] A perícia profissional está sendo cada vez mais percebida hoje em dia de 

acordo com o modelo de uma racionalidade limitada, de uma racionalidade 

improvisada, na qual o processo reflexivo, a improvisação, a indeterminação, a 

criatividade, a intuição, o senso comum desempenham um grande papel, 

apoiando-se, ao mesmo tempo, em rotinas próprias a cada tradição profissional. 

(op. cit. p.8) [Grifos Nossos]. 

 

Tardif entende que é nesse contexto que a questão da epistemologia da prática 

profissional acha sua verdadeira pertinência. Convencido da necessidade de operar mudanças 

na formação e na prática profissional, o autor defende que ambas - a formação e a prática 

profissional -, se organizem a partir de uma nova epistemologia, baseada em uma categoria 

central – os saberes - originados na prática dos professores. Dessa forma, apresenta, de modo 

categórico, a sua compreensão do que é este movimento a que “chamamos de epistemologia 

da prática profissional o estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos 

profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas”. 
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(op. cit. p. 10). Além de coincidir na crítica à estrutura do modelo, Tardif, a exemplo dos 

demais, também dirige suas atenções para o tipo de conhecimento que é tomado como objeto 

da formação dos professores. A crítica feita parece indicar o entendimento de que da natureza 

do conhecimento oferecido pelo modelo criticado, deriva, necessariamente, a estratégia de 

ensino que é formulada. Assim, o conhecimento que Tardif julga o mais adequado à 

formação dos professores assenta-se no seu entendimento a respeito do exercício da prática 

profissional, seus determinantes, incluindo-se, aí, o conhecimento que acredita ser orientador 

da formação e da prática profissional. Vejamos como o autor canadense define o que ele 

chama de conhecimentos profissionais: 

Embora possam basear-se em disciplinas científicas ditas “puras”, os 

conhecimentos profissionais são essencialmente pragmáticos, ou seja, são 

modelados e voltados para a solução de situações problemáticas concretas, como, 

por exemplo, construir uma ponte, ajudar um cliente a resolver seus conflitos 

psicológicos, resolver um problema jurídico, facilitar a aprendizagem de um aluno 

que está com dificuldades etc. (op. cit. p. 6) [Grifos Nossos]. 

 

Uma contribuição significativa oferecida por Tardif à epistemologia da prática diz 

respeito à ideia de “saberes” que o autor propõe como fundamentais na formação e na prática 

profissional dos professores. Sem a pretensão de uma abordagem exaustiva, por não se 

constituir tema da tese, apresentaremos de forma breve o seu significado, com base nos seus 

escritos
79

. Segundo Tardif (2002) os “saberes” docentes se compõem basicamente de: 

1. Os “saberes” da formação profissional (das ciências da educação e da ideologia 

pedagógica), sendo estes “o conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de 

formação de professores (escolas normais ou faculdades de ciências da educação); 

(op. cit. p.36) 2. Os “saberes” disciplinares: “são saberes que correspondem aos 

diversos campos do conhecimento, aos saberes de que dispõe a nossa sociedade, 

tais como se encontram hoje integrados nas universidades, sob a forma de 

disciplinas, no interior de faculdades e de cursos distintos.” (op. cit. p. 38). 3. Os 

“saberes” curriculares: “estes saberes correspondem aos discursos, objetivos, 

conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta 

os saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos de cultura 

erudita e de formação para a cultura erudita. Apresentam-se concretamente, sob a 

forma de programas escolares.” (op. cit. 38). 4. Os “saberes” experienciais. “os 

próprios professores, no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, 

desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no 

conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da experiência e são por ela 

validados. [..] Podemos chamá-los de saberes experienciais ou práticos. ”(op. cit. 

p. 38-9). 
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 Para um estudo mais aprofundado a respeito dos “saberes”, leia-se: TARDIF, Maurice. Saberes Docentes & 

Formação Profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. Este livro tornou-se um clássico na literatura brasileira 

na abordagem do tema supracitado. 
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O autor, estabelecendo uma relação entre a atividade do professor e a de um artesão 

que necessita, em certas circunstâncias, da utilização de várias ferramentas para a 

concretização de sua tarefa, também o professor utiliza-se de diversos “saberes” para dar 

cabo de sua atividade. Assim, elementos tais como a criatividade, intuição, improviso são 

elementos inalienáveis da prática profissional, muitas vezes negligenciados nos processos de 

formação que ocorrem no âmbito da universidade. Esses elementos, de modo geral, parecem 

constituir-se fonte e ao mesmo tempo expressão dos “saberes”, argumentado por Tardif 

(2000), como fundamentais na formação e na prática profissionais.  

Segundo o autor, os “saberes”, originados na prática, têm uma natureza temporal, 

plural e heterogêneo. Ao longo do exercício profissional, o professor vai realizando o seu 

ofício orientado por um “saber” que Tardif denomina de experiencial. Mesmo se utilizando 

bastante da expressão “prática profissional”, onde os “saberes” teriam origem, o que se 

entende é que sua gênese radica mesmo, antes da formação e da atuação profissional, ou seja, 

são construídos durante todo o período escolar que constitui a história do professor. 

Buscando estabelecer relação de unidade entre pesquisa e ensino, Tardif (2000) defende a 

ideia de que as pesquisas no âmbito da educação tomem como objeto de investigação esses 

saberes, de modo que, sistematizados possam oferecer o conteúdo da formação dos 

professores. 

Se o pesquisador canadense, Maurice Tardif, destaca-se por sua contribuição à 

epistemologia da prática com a discussão, neste ideário, dos “saberes docentes”, o sociólogo 

e professor suíço, Philippe Perrenoud, marca presença, de forma significativa, ao propor que 

o processo educativo, que dá forma e conteúdo às práticas de ensino, em seus mais diferentes 

níveis e modalidades, tenha como referência ao que se passou a denominar de “pedagogia 

das competências”, assentada na epistemologia da prática e na pedagogia do “aprender a 

aprender”. Assim como os pesquisadores já citados, que direcionam sua produção no sentido 

de tributar importantes contribuições à epistemologia da prática, Perrenoud utiliza com 

recorrência, os termos e conceitos que configuram este ideário, ou seja, “prática”, “reflexão” 

e “experiência” são chamadas a compor o quadro teórico-conceitual que fundamentam os 

argumentos da “pedagogia das competências”, por ele proposta. Todavia outros termos vão 

surgindo, à medida que passa a sugerir relações entre os conceitos fundantes da 

epistemologia da prática e as ações que julgam decorrer a partir do desenvolvimento do que 

está proposto.  
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Como a reflexão é central para a epistemologia da prática, os seus autores procuram 

sempre, em seus preâmbulos, estabelecer uma estratégia de aproximação conceitual a esse 

respeito, no campo da literatura especializada. Em sua maioria, recorrem a Dewey, quando a 

questão é dizer da natureza da reflexão. “O profissional reflexivo é uma antiga figura da 

reflexão sobre a educação, cujas bases podem ser encontradas em Dewey, sobretudo na 

noção de reflective action.” (PERRENOUD, 2002, p. 13).
 
[Grifo do autor]. Perrenoud, ao 

diferenciar a prática reflexiva de uma forma comum de refletir, identifica na primeira uma 

postura que se desdobre em “uma base de uma análise metódica, regular, instrumentalizada, 

serena e causadora de efeitos.” (op.cit., p. 47) e arremata: “essa disposição e essa 

competência, muitas vezes, só podem ser adquirido por meio de um treinamento intensivo e 

deliberado”. (id. Ibid.) [grifos do autor]. Se a base filosófica da reflexão encontra-se em 

Dewey, quando o problema é estabelecer sua estratégia, seus procedimentos, e os momentos 

da reflexão, recorre a Schön. “De certa forma, Schön (1983, 1987, 1991, 1884, 1996) 

revitalizou e conceituou mais explicitamente a figura do profissional reflexivo ao propor uma 

epistemologia da prática, da reflexão e do conhecimento na ação.” (op. cit., p. 14).  

Perrenoud entende que a reflexão sobre a prática não é outra coisa senão uma postura, 

uma forma de identidade, um habitus. É, a rigor, uma imersão no campo da experiência. 

Entende que a ideia de “autonomia” e de “emancipação” do professorado está vinculada à 

prática reflexiva. Assim, ele afirma:  

 

a autonomia e a responsabilidade de um profissional dependem de uma grande 

capacidade de refletir em e sobre sua ação. Essa capacidade está no âmago do 

desenvolvimento permanente, em função da experiência de competências e dos 

saberes profissionais. Por isso, a figura do profissional reflexivo está no cerne do 

exercício de uma profissão. (op. cit. p.13).  

  

Desenvolve seus argumentos de modo a sugerir que a “emancipação” e a “autonomia” 

têm relação com o saber que o professor constrói a partir de sua prática e do controle que 

exerce sobre esse saber. Em relação ao lugar que o conhecimento ocupa nos processos 

formativos e na prática profissional do professor, o autor, na formulação do conceito de 

competências, estabelece a relação entre as competências e o conhecimento afirmando que  

 

[...] a competência situa-se além dos conhecimentos. Não se forma com a 

assimilação de conhecimentos suplementares, gerais ou locais, mas sim com 

construção de um conjunto de disposições e esquemas que permitem mobilizar os 

conhecimentos na situação, no momento certo e com discernimento. 

(PERRENOUD, 1999, p. 31) [grifos do autor].  
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A leitura atenta dos escritos de Perrenoud vai deixando para nós a convicção de que o 

conhecimento tem, em suas formulações, uma função secundária de “recurso” a ser 

mobilizado. Não é o conhecimento o elemento que orienta e guia a ação, ele só aparece na 

ação já desenvolvida. Certamente essa ação desenvolvida, baseia-se no tipo de conhecimento 

denominado tácito, implícito. Não se trata de defender a “cientificização” das ações, mas é 

razoável entender a importância que tem o conhecimento na qualidade da ação desenvolvida.  

No que se refere aos processos de ensino/aprendizagem, ao mesmo tempo em que 

critica o modelo tradicional de ensino e a racionalidade técnica, advoga que em seu lugar 

passe a se desenvolver práticas de ensino que, além de basear-se no “treinamento”, veja-se 

orientado pelos princípios da Escola Nova. Em relação a isso, afirma:  

 

Atualmente, apesar de mais de um século de movimentos de escola nova e de 

pedagogias ativas, apesar de várias décadas de abordagens construtivistas, 

interacionistas e sistêmicas nas ciências da educação, os modelos transmissivos e 

associacionistas conservam sua legitimidade e, com uma certa freqüência, dominam 

a cena .(op. cit., 1995, p. 55). 

 

Assim como os demais estudiosos da epistemologia da prática, Perrenoud propõe que 

a “pedagogia das competências” se torne a base formativa em todos os níveis e modalidades 

de ensino, inclusive, a formação continuada.  

Dado aos seus variados enfoques, o ideário passa a configurar campos distintos de 

discussão entre os educadores, que em atendimento aos seus referenciais políticos, 

ideológicos e epistemológicos, situam-se uns, no plano da reflexão de natureza mais imediata 

da prática docente em si, enquanto outros advogam a necessidade de expandir a reflexão para 

o âmbito das práticas sociais. É nessa segunda perspectiva que se situa o pesquisador 

estadunidense Kenneth M. Zeichner (2008, 2002, 1993), cujos escritos, objetos de análise, 

serão referenciados ao longo do texto. Além desses, recorreremos a Diniz-Pereira (2002) pelo 

fato desse pesquisador brasileiro estar em estreita relação de concordância com o pensamento 

de Zeichner, de modo que suas referências, expressas através de publicações em parceria 

com o pesquisador citado, referendam suas posições e, por outras vezes, explicitam pontos 

importantes do “modelo” de formação a que estão filiados. 

Reafirmando a ideia da heterogeneidade, Diniz-Pereira (2002) afirma existir no 

mínimo três modelos que disputam a hegemonia no campo da formação de professores, 

sendo eles orientados pela: “racionalidade técnica; racionalidade prática; racionalidade 

crítica” (p. 20). Atesta, ainda, que no âmbito de cada modelo, existem variações, de modo 
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que em relação à racionalidade técnica, essa se distribui em basicamente três, quais sejam: “o 

modelo de treinamento de habilidades comportamentais; o modelo de transmissão; o modelo 

acadêmico.” (Op. Cit., p. 22-3). Em relação à epistemologia da prática, o referido autor 

entende que ele compreende a existência, também, de no mínimo três modelos, sendo:  

 

O modelo humanístico, no qual os professores são os principais definidores de um 

conjunto particular de comportamentos que eles devem conhecer a fundo 

(ZEICHNER, 1983; TATTO, 1999); o modelo de ensino como ofício, no qual o 

conhecimento sobre o ensino é adquirido por tentativa e erro por meio de uma 

análise cuidadosa da situação imediata (TATTO, 1999); o modelo orientado pela 

pesquisa, cujo propósito é ajudar o professor a analisar e refletir sobre sua prática e 

trabalhar na solução de problemas do ensino e aprendizagem na sala de aula. 

(TABACHNICK e ZEICHNER, 1999). (Op. Cit., p. 21) [Grifos do Autor]. 

 

 

Tomando Zeichner como referência para apresentar essa classificação, são esses 

modelos, segundo o autor, (Op. Cit.) tentativas de superar as barreiras do positivismo, 

presentes no modelo da racionalidade técnica.  

No que concerne à epistemologia da crítica, o autor também observa a 

heterogeneidade de modelos e assevera, igualmente, a existência de três modelos: 

 

O modelo sócio-reconstrucionista, o qual concebe o ensino e a aprendizagem como 

veículos para a promoção de uma maior igualdade, humanidade e justiça social na 

sala de aula, na escola e na sociedade (LISTON e ZEICHNER, 1991); o modelo 

emancipatório ou transgressivo, o qual concebe a educação como expressão de um 

ativismo político e imagina a sala de aula como um local de possibilidade, 

permitindo ao professor construir modos coletivos para ir além dos limites, para 

transgredir (HOOKS, 1994); e o modelo ecológico crítico, no qual a pesquisa-ação 

é concebida como um meio para desnudar, interromper e interpretar desigualdades 

dentro da sociedade e, principalmente, para facilitar o processo de transformação 

social (CARSON; SUMARA, 1997). (Op. Cit., p. 30). [Grifos do Autor]. 

 

Apesar de longas, optamos em transcrever o texto na íntegra, porque julgamos que o 

autor, com esse procedimento, tem a finalidade de buscar construir as suas referências, pois a 

rigor, observamos que são tênues as linhas que presumivelmente separam um “modelo” do 

outro. De como é pouco provável que o professor, ao optar por uma prática que o situe no 

âmbito do que o autor convencionou chamar aqui de “racionalidade crítica” não se utilize de 

procedimentos que são peculiares a outros modelos, dadas a proximidade de suas 

características. No que se refere à racionalidade prática – para usar o termo do autor – parece 

haver algumas diferenças nos procedimentos, porém a finalidade e o objeto da ação são os 

mesmos, ou seja, a prática imediata. 

Situando-se no campo das Teorias Críticas, é comum a presença nos textos do 

referido autor uma análise dos processos que engendraram as reformas educacionais, 
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realizadas nas últimas décadas do século passado, orientadas pela crítica aos seus princípios, 

bem como ao modo como são formuladas. Refuta as políticas oficiais, que insistem na 

manutenção de um modelo de ensino baseado na racionalidade técnica e numa proposta de 

formação docente que privilegia o treinamento de professores para a execução daquilo que 

está prescrito nas propostas elaboradas pelos técnicos do governo. Entende ser equivocada a 

política de distribuição de recursos pelos méritos das escolas, por entender que o critério é 

punitivo em relação àquelas escolas que não obtêm o resultado que dela se espera. (op. cit., 

2008). Apesar de concordar com a centralidade que a figura do professor passou a assumir 

nos debates mais recentes a respeito das questões educacionais, discorda daquelas argüições 

que tributam ao professor a responsabilidade pelos problemas e dificuldades que a educação 

enfrenta. 

Qual é o referencial que Zeichner toma para proceder com a crítica ao modelo da 

racionalidade técnica, que entende ser orientadora das reformas educacionais? Adepto da 

reflexão, como importante mediador na formação e na prática profissional do professor, 

Zeichner (1993, op. cit.) diz concentrar suas atenções em compreender como os professores 

aprendem a ensinar e como podem fazer para ensinar melhor. Em sua opinião, os conceitos 

de reflexão e de professor reflexivo podem dar contribuições significativas à crítica das 

reformas e do modelo de formação que traz em seu bojo. Crítica que pode, ainda, segundo o 

autor, estender-se ao modo como os setores conservadores se apropriaram dos referidos 

conceitos.  

Segundo o autor, os conceitos de reflexão e professor como prático reflexivo estão 

nos discursos das reformas educacionais, propostas por órgãos oficiais, em diversos países, 

em todo o mundo. Mas não só aí. Está presente, também, nos movimentos reagentes às 

diretrizes das reformas. Reação que ocorre em diversos países, por parte dos professores, que 

se negam a por a sua atividade nos limites da mera e simples execução daquilo que é decido 

fora das escolas (Op. cit.). Por ser fazerem presentes em propostas, cujos princípios e 

finalidades o autor julga serem bastante distintas, entende que o tratamento desses conceitos 

deverá ocorrer de modo a submetê-los à crítica, naquilo em que entende não corresponder à 

“tradição” que propiciou suas formulações. 

Na crítica ao uso dos conceitos acima mencionados, no modo como foi apropriado 

pelos reformadores, afirma que eles têm se mostrado muito mais como uma tentativa de 

exercer controle sobre as atividades do professor, do que propiciar-lhes mais controle sobre 

suas condições de trabalho. Salientando os elementos centrais da proposta implementada nos 

Estados Unidos, - mas que segundo o autor, inspirou a reforma do ensino e da formação de 
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professores em diversos países do mundo, bem como tem influenciado no modo como os 

professores têm pretendido dirigir suas práticas de ensino -, destaca: 

 

1. Os professores são estimulados a imitarem melhor as práticas sugeridas por 

investigações que outros conduziram e negligenciam-se as teorias e saberes 

implantados nas suas práticas como nas de outros professores; 2. Limitação do 

processo reflexivo à consideração das capacidades e estratégias do ensino (dos 

meios de instrução) e da exclusão da definição dos objetivos do ensino; 3. A 

tendência para se centrar a reflexão dos professores na sua própria prática ou 

nos seus alunos, desprezando-se qualquer consideração das condições sociais 

do ensino, que influenciam o trabalho do professor dentro da sala de aula; 4. A 

insistência na reflexão dos professores individuais, que devem pensar sozinhos 

sobre o seu trabalho. (1993. op. cit., pp. 22-3). 

 

 

Historicizando o movimento do professor como prático reflexivo, remonta ao inicio do 

século passado e resgatando a figura de John Dewey, trata de sua importância na construção 

do conceito de reflexão: “No princípio deste século, John Dewey
80

 fez uma importante 

distinção entre o ato humano que é reflexivo e o que é rotina. Grande parte do que Dewey 

disse sobre este assunto foi dirigido aos professores e continua relevante nos anos noventa.” 

(1993 op. cit., p. 17). [Grifo Nosso]. 

Com referência em Dewey, Zeichner afirma que o processo de reflexão tem início 

com a problematização da prática. Com essa assertiva se estabelece o par categorial que está 

na essência do professor como prático reflexivo. Agrega-se a esse pressuposto a discussão 

em relação à natureza do conhecimento que serve de mediação à reflexão, bem como a sua 

gênese e o espaço social onde o conhecimento pode e deve também ser construído. Em se 

tratando da relação entre prática e reflexão, o autor afirma:  

 

O conceito de professor como prático reflexivo reconhece a riqueza da experiência 

que reside na prática dos bons professores. Na perspectiva de cada professor, 

significa que o processo de compreensão e melhoria do seu ensino deve começar 

pela reflexão sobre a sua própria experiência. (1993, p.17).[Grifos Nossos]  

 

Como podemos observar a ideia de reflexão e de prático reflexivo está relacionada à 

atitude do professor em se debruçar, reflexivamente, sobre a sua experiência. Processo que, 

segundo o autor, deve ser constante na formação, ao longo da vida. Em se tratando do 

segundo aspecto, Zeichner é incisivo: 

 

                                                 
80

 Sobre o tema da reflexão em Dewey, Zeichner (op. cit) recomenda a leitura da obra de Dewey, intitulada: 

How we think. No Brasil a obra recebeu o título: Como nós pensamos. Foi publicada pela Companhia Editora 

Nacional, São Paulo: 1959. Trata-se, neste caso, de uma publicação que corresponde à 3ª Edição, com 

tradução e notas de Haydée de Camargo Campos. 
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Reflexão também significa o reconhecimento de que a produção de conhecimentos 

sobre o que é um ensino de qualidade não é propriedade exclusiva das 

universidades e centros de investigação..” (op.cit., p.16) e acrescenta: “[...] Apesar 

de tudo o que se diz sobre a emancipação dos professores, ainda hoje assistimos à 

falta de respeito pelos conhecimentos práticos dos bons professores por parte dos 

investigadores que procuram definir uma base de conhecimentos para o ensino sem 

os ouvir. (idem, ibidem) [Grifos Nossos] 

 

 

Sem estabelecer, com clareza, os critérios do que venha a ser “bons professores”, é 

razoável deduzir, a partir da citação, que o autor entende a necessidade de considerar os 

conhecimentos práticos desses “bons professores”, bem como que sejam eles, os professores, 

a sistematizá-los. Todavia, diferentemente de vários autores, entende que “A reflexão deve 

considerar as condições sociais que modelam as suas experiências de ensino.” (1993, p. 22). 

Tratando da natureza da reflexão, particularmente sobre a prática, no seu sentido imediato e 

dos aspectos a serem tomados como conteúdo da reflexão, o autor faz menção a Schön e em 

concordância, alude ao conhecimento tácito, e a exemplo, incorpora-o ao conteúdo da 

reflexão:  

 

Segundo Schön, há ações, reconhecimentos e julgamentos que sabemos levar a 

cabo espontaneamente; não temos de pensar neles antes ou durante a sua realização. 

Muitas vezes nem temos consciência de que os aprendemos, mas damos conosco a 

fazê-los, sem conseguirmos exprimir este saber na ação. Uma das maneiras de 

pensar o ensino reflexivo é tornar mais consciente alguns deste saber tácito, 

que é freqüente não exprimirmos. (1993, p.21) [grifos nossos] 

 

 

Qual a estratégia metodológica que pode, segundo Zeichner, viabilizar a formação e a 

prática do professor como prático reflexivo? “Pesquisa é a palavra chave quando o ensino e 

currículo são tratados de um modo crítico e estratégico” (DINIZ-PEREIRA, 2002, p. 28). 

Sendo a pesquisa fundamental para o modelo da aqui denominada racionalidade crítica, 

como os seus seguidores definem a sua finalidade e a sua orientação teórico-metodológica? 

Para responder às finalidades, Diniz-Pereira (2002) transcreve um trecho de Cochran-Smith e 

Lytle, em que, concordando com as autoras, afirma: “Elas acreditam que a pesquisa dos 

educadores tem o potencial para redefinir a noção de um conhecimento básico para o ensino 

e desafiar a hegemonia da universidade na geração de conhecimento especializado e do 

currículo.” (Op. cit., p. 33). Com relação à orientação teórico-metodológica e do conteúdo 

das pesquisas, o autor continua referenciando-se nas autoras mencionadas e citando-as, 

explicita a sua direção: “Noções de subjetividade e objetividade da pesquisa são redefinidas; 

conhecimento subjetivo e local ao invés de uma „verdade‟ objetiva e distanciada é o 

propósito.” (Op. cit., p. 33-4) [Negrito Nosso]. 
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Em sua tese, Soares (2008) parte do pressuposto de que na relação com o objeto a 

questão ontológica exerce uma primazia sobre a questão epistemológica. Isso não significa 

dizer existir uma relação de hierarquização de categorias, mas tomar uma ou outra, como 

ponto de partida, significa uma importante decisão a respeito do modo como o sujeito 

concebe sua relação com o mundo e de como se apropria de suas relações. Nesse sentido, 

afirma a autora: 

 

A questão ontológica precede a epistemológica. Não basta dizer como o professor 

deve ser formado ou como deve realizar o seu trabalho é preciso ir além e discutir o 

que é o trabalho docente. O potencial da crítica ontológica consiste em buscar ler na 

epistemologia do outro a posição ontológica que ele assume. Qualquer forma de 

conhecer o mundo (epistemologia) supõe uma ontologia, a ideia de como o mundo 

é. (p. 189). 

 

 

 Estabelecendo concordância com os argumentos da pesquisadora
81

, somos da opinião 

de que ao adotar essa abordagem, em que o aspecto epistemológico se sobressai em relação 

ao ontológico no modo de pôr o problema da formação de professores e ao tomar a sua 

prática como aspecto central na argumentação, os representantes da epistemologia da prática 

remetem à prática uma concepção que a põe no estreito plano do pragmatismo, da 

imediaticidade do ato de fazer. Subordina o conteúdo à forma, no sentido de dar prioridade, 

como conteúdo da formação, ao como fazer, (ao modo como o professor é formado e como 

deve ser formado). Esse modo de conceber o problema da educação, em geral, e da formação 

de professores em particular, pode ser vista na fala de vários autores. Aqui, podemos, à guisa 

de ilustração, apresentar algumas: 

 

parte-se da análise das práticas dos professores quando enfrentam problemas 

complexos da vida escolar para a compreensão do modo como utilizam o 

conhecimento científico, como resolvem situações incertas e desconhecidas, como 

elaboram e modificam rotinas, como experimentam hipóteses de trabalho, como 

utilizam técnicas e instrumentos conhecidos e como recriam estratégias e inventam 

procedimentos e recursos (PÉREZ GOMÉZ, 1995, p. 102) [negritos nossos]
82

. 

 

 

Essa concepção também está presente em Tardif (2000). O autor, apesar de expressar 

de forma diferente a mesma questão traz para nós a sua concepção em relação ao que deve 

ser tomado como objeto de pesquisas no campo da formação de professores. Atentemos para 
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 A nossa tese não estabelece relação direta com a problemática tratada pela referida autora. Entretanto, o tema 

e a pertinência de sua abordagem, bem como os seus pressupostos teórico-metodológicos, nos chamaram a 

atenção para a possibilidade de usar, neste texto, alguns pressupostos de suas reflexões, com vistas a 

contribuir no enriquecimento de nossas análises. 
82

 Esse modo de abordar a questão da formação também está presente em Donald Schön, em textos já 

referenciados nesta tese. 
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o fato de que, na opinião do referido autor, o projeto de formação de professores, por ele 

concebido, articula pesquisa e ensino, de modo que o conteúdo desse último seja oferecido 

pelos temas abordados e sistematizados pela investigação, nessa perspectiva, vejamos: 

 

Se os pesquisadores universitários querem estudar os saberes profissionais da área 

do ensino, devem sair de seus laboratórios, sair de seus gabinetes na universidade, 

largar seus computadores, largar seus livros e os livros escritos por seus colegas 

que definem a natureza do ensino, os grandes valores educativos ou as leis da 

aprendizagem, e ir diretamente aos lugares onde os profissionais do ensino 

trabalham, para ver como eles pensam e falam, como trabalham na sala de aula, 

como transformam programas escolares para torná-los efetivos, como interagem 

com os pais dos alunos, com seus colegas etc.(p.12)
83

 [grifos nossos]. 

 

Dessa forma, o autor sugere “um distanciamento etnográfico em relação aos 

conhecimentos universitários”. Essa sugestão de Tardif tem assento na compreensão, por ele 

desenvolvida, de que a atividade do professor, assim como a de um artesão, necessita, em 

certas circunstancias, da utilização de várias ferramentas para a concretização de sua tarefa. 

Isso faz com que venha a utilizar-se de diversos saberes para dar cabo de sua atividade. 

Elementos tais como a criatividade, a intuição, o improviso são elementos inalienáveis da 

prática profissional e são, segundo o autor, negligenciados nos processos de formação que 

ocorrem no âmbito da universidade. Entendemos que, dada as instâncias onde têm origem 

esses “saberes” – na improvisação, na indeterminação, na criatividade, na intuição, no senso 

comum -, 
84

e o modo como o professor/artesão os utiliza dão aos “saberes”, de certo modo, 

um caráter de subjetividade, sendo, portanto, personalizados e situados, ou seja, são 

individualizados, baseados nas experiências de vida.  

Encontramos também em Perrenoud (1999) a mesma lógica de formação que está 

acima proposta, onde o autor a aborda a partir da categoria que marca os seus escritos. 

Vejamos abaixo a seguinte passagem: 

 

A formação de competências exige uma pequena „revolução cultural‟ para passar 

de uma lógica do ensino para uma lógica do treinamento (coaching)
85

, baseada em 
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 TARDIF, M. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários: elementos para uma 

epistemologia da prática profissional dos professores e suas conseqüências em relação à formação para o 

magistério. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, ANPEd, nº 13, p.5-24, jan.-abr.2000. 
84

 Observa-se aqui serem instâncias que de certo modo guardam relação com o conhecimento tácito. 
85

 Percebem-se semelhanças na utilização deste termo entre Perrenoud (op. cit.), Donald Schön (2000) e Saiani 

(2004). Este último, ao apresentar a epistemologia do conhecimento tácito e estabelecer relações entre esta e 

os escritos de Donald Schön, utiliza-se, de fato, do termo “coach” que significa treinador. Já “coaching”, 

termo utilizado por Perrenoud (op. cit.), corresponde à ação desenvolvida pelo sujeito, que é o ato de treinar. 

Apesar de longa, transcreveremos na íntegra o que diz o autor: “[...] o significado que dou ao termo mestre, 

nesse contexto, é semelhante ao coach usado por Donald Schon (1988). Trata-se da palavra emprestada do 

mundo esportivo: o coach é o treinador de um time, ou de um atleta. Seu ensino não se dá comunicando 

informações ou advogando teorias, mas demonstrando, aconselhando, questionando, criticando. [...] Tal 

relação não pode ser garantida pelas regras da pedagogia. [...] Além disso, segundo Schön (1988) atuar como 
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um postulado relativamente simples: constroem-se as competências exercitando-se 

em situações complexas.”(1999, p.54) [grifos e aspas do autor]. 

 

 

Como esse autor entende, deve ser organizado o currículo com vistas a responder às 

necessidades de formação por ele apontadas?  

 

Em primeiro lugar é preciso aceitar algumas perdas: para que os alunos aprendam 

a se tornar profissionais reflexivos, é preciso renunciar à atitude de sobrecarregar 

o currículo da formação inicial de saberes disciplinares e metodológicos; é preciso 

reservar tempo e espaço para realizar um procedimento clínico
86

, com resolução de 

problemas, com a aprendizagem prática da reflexão profissional...”. 

(PERRENOUD, 2002, p. 44) [grifos nossos] 

 

 

A renúncia aos denominados “conteúdos disciplinares” não é uma prerrogativa de 

Tardif e Perrenoud, acima citados. Pérez Gómez (1995) tem opinião semelhante: “Nos 

programas de formação o conhecimento deve reportar-se à prática e ao conjunto de 

problemas e interrogações que surgem no diálogo com as situações conflituosas do 

quotidiano educativo.” (p.111). Advogando uma formação com base no que entende ser “o 

pensamento prático do professor” o autor entende que a prática e a figura do formador são 

critérios definidores do conteúdo curricular da formação. Apesar de longa, transcreveremos 

uma passagem do autor, não pela relevância de sua abordagem, mas por suscitar, na mesma 

passagem, outras questões bastante caras à epistemologia da prática.  

 

O pensamento prático do professor é de importância vital para compreender os 

processos de ensino-aprendizagem, para desencadear uma mudança radical 

dos programas de formação de professores e para promover a qualidade do 

ensino na escola numa perspectiva inovadora. Ter em consideração as 

características do pensamento prático do professor obriga-nos a repensar, não só a 

natureza do conhecimento acadêmico mobilizado na escola e dos princípios e 

métodos de investigação na e sobre a acção, mas também o papel do professor 

como profissional e os princípios, conteúdos e métodos da sua formação.” (PÉREZ 

GÓMEZ, 1995, p.106) [grifos do autor] [negritos nossos]. 

 

Apesar de importante, o mundo empírico não é por si só suficiente para responder à 

complexidade do processo educativo, nesse particular, a formação de professores. Para tornar 

                                                                                                                                                         
coach é uma arte por direito próprio. Ele explora a atuação de instrutores em diversos ramos do conhecimento 

„prático‟ na tarefa de fazer o aluno adquirir as correspondentes proficiências, mas talvez o exemplo mais 

significativo seja o de um instrutor de tênis. Ele afirma que começa por ajudar os alunos a sentir que bateram 

corretamente na bolinha, e a distinguir as várias maneiras de golpeá-la de modo errado. Uma vez que sejam 

capazes de fazer tal distinção, começam a detectar e a corrigir os próprios erros, mas geralmente „não podem, 

e nem precisam descrever como são tais sensações, tampouco como produzi-las‟ (SCHÖN, 1988, p. 24).” 

(SAIANI, 2004, pp. 95-6). 
86

 O autor, em suma, trata o procedimento clínico como “um trabalho de construção de conceitos e de novos 

saberes teóricos (ao menos para o estudante) a partir de situações singulares; um trabalho de integração e de 

mobilização de recursos adquiridos, criador de competências.” (p. 108)  
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a experiência compreensível requer considerá-la nas relações que a estruturam. Relações que 

certamente transcendem o campo do imediato, “a conjunção constante de eventos no campo 

da empiria, por mais rica que seja pressupõe um mundo fechado para mudanças e para a 

intervenção da ação humana” (TORRIGLIA, 2005, p. 13). Entretanto a passagem acima 

mencionada, quando relacionada a uma passagem seguinte do mesmo texto do autor, dá-nos 

a medida exata da ênfase no aspecto prático, vejamos: 

 

O pensamento prático do professor não pode ser ensinado, mas pode ser 

aprendido. Aprende-se fazendo e reflectindo na e sobre a acção. Através da 

prática é possível apoiar e desenvolver o pensamento prático, graças a uma reflexão 

conjunta (e recíproca) entre aluno-mestre e o professor ou tutor. (1995, p. 112) 

[grifo do autor] [negritos nossos].  

 

 

Se o pensamento prático do professor for vital para a formação e para a atividade 

profissional, como pode ele ser conteúdo da formação se não pode ser ensinado, mas apenas 

aprendido? Seria o conteúdo da formação do professor um conhecimento que não pode ser 

elaborado e sistematizado? 

A excessiva ênfase no “como fazer” demonstrado nos escritos dos autores da 

epistemologia da prática e o destaque que atribuem à prática imediata como produtora dos 

conhecimentos que devem ser mediadores da formação, chega algumas vezes a sugerir a 

ideia de que a prática é autoformativa. Tomemos, para exemplo, mais uma vez, o escrito de 

Pérez Gómez (1995): 

 

Quando o profissional se revela flexível e aberto ao cenário complexo de 

interacções da prática, a reflexão-na-acção é o melhor instrumento de 

aprendizagem. No contacto com a situação prática, não só se adquirem e constroem 

novas teorias, esquemas e conceitos, como se aprende o próprio processo da 

aprendizagem. (p. 104) 

 

 

Se a partir de nosso referencial teórico-metodológico identificamos problemas no que 

há de imanente nos pressupostos da epistemologia da prática, a análise dirigida a 

compreender o modo como aborda esse ideário em sua relação com a sociabilidade humana, 

observamos que apesar do esforço, os autores que, no âmbito da epistemologia da prática, 

reclamam por uma reflexão que situe a prática do professor no contexto sócio-político em 

que ela se realiza, limita-se a análises superficiais das estruturas socioeconômicas, 

demarcatórias do funcionamento da sociedade capitalista, encontrando enormes dificuldades 

para estabelecer uma relação mais consistente entre a “análise do contexto” e um projeto de 
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sociedade que aponte para a superação das condições atuais de produção e reprodução da 

existência humana.  

Em síntese, as reflexões não conseguem transpor os muros das relações estabelecidas 

nos marcos da sociedade capitalista. Essas limitações, a nosso ver, podem ser explicadas pelo 

fato de tais autores se utilizarem de esquemas conceituais e teóricos que buscam explicar os 

problemas a partir de categorias que são, em nosso entendimento, insuficientes para dar conta 

de uma análise sócio-histórica que a tome em sua totalidade. Os desdobramentos dessas 

análises, invariavelmente, apontam a solução para os atuais problemas que julgam acometer a 

educação em geral e a formação de professores, em particular, nos marcos da própria 

sociedade capitalista. Do nosso ponto de vista, as análises além de terem em conta os 

condicionantes que estruturam as relações sociais, requerem que se considerem as 

possibilidades de vincular a crítica a um projeto de sociedade que contemple um processo de 

superação das atuais condições sócio-históricas, sob as quais as práticas de ensino se 

realizam. 

Temos afirmado ao longo de nosso texto que a categoria da “parcialidade 

predominando como universalidade” ao lado de outras como, totalidade; mediação; práxis 

e etc. dariam contribuições significativas para a compreensão dos processos que engendram 

as práticas sociais e políticas. Pudemos observar a presença desse fenômeno já nos 

postulados imanentes à epistemologia da prática, seja em relação à natureza do 

conhecimento, que entendem essencial à formação e a prática profissional, seja nas 

abordagens que os seus adeptos constroem quando buscam analisar as relações sociais para 

justificar esse ideário e nos modos como sugerem que seja a epistemologia da prática, 

materializada na formação e na prática profissional. Para não ser exaustivo, tendo que ir 

buscar esse aspecto nos vários autores desse ideário, aqui citados, tomaremos Kenneth M. 

Zeichner, uma vez que, em seus textos, as relações entre a prática docente e as questões 

sociais estão mais bem - evidenciadas. 

Afirmamos anteriormente que a abordagem que Zeichner (1993, 2008) faz a respeito 

do professor prático reflexivo acontece na perspectiva de uma ação reflexiva para além da 

prática imediata. Toma a reflexão como prática social, como atitude que extrapola o âmbito 

do ensino e ganha terreno nas relações que os professores estabelecem entre si. “Na minha 

perspectiva sobre a prática do ensino reflexivo, a atenção do professor está tanto virada para 

dentro, para a sua própria prática, como para fora, para as condições sociais nas quais se situa 

essa prática” (1993, p. 25). Entendemos, assim como o autor, que a prática pedagógica como 
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dimensão da prática social, está nos marcos das relações que os sujeitos estabelecem entre si, 

historicamente, com vistas a responder aos desafios dos processos de produção e reprodução 

da existência humana. Estabelecendo os elementos demarcatórios que dão origem às suas 

abordagens, Pereira (2002) afirma: “No modelo da racionalidade crítica, educação é 

historicamente localizada; [...] é uma atividade social; [...] é extrinsecamente política; [...] é 

problematizadora.” (p. 28) Feitas as caracterizações, cabe indagar: qual é a filiação política-

epistemológica de Zeichner, no campo da formação de professores? “O conjunto do meu 

trabalho tem sido uma experiência de dezoito anos de docência em um programa de 

formação de professores primários que se concentra nos objetivos sócio-reconstrucionistas.” 

(ZEICHNER, 2002, p. 72). [Grifo Nosso]. Onde e quando tem origem esse movimento que 

orienta a prática político-pedagógica do autor? Com raízes na década de trinta do século XX, 

esse movimento está vinculado a um período marcado por inquietações sociais, advindas da 

grande depressão americana, cuja origem reside na crise de 1929. Com relação aos seus 

princípios norteadores, é o próprio Zeichner (1993) quem informa: 

 

A tradição de reconstrução social, define a escolaridade e a formação de 

professores como elementos cruciais do movimento para uma sociedade mais justa 

e humana. [...] A escolaridade era vista como o veículo através do qual seria 

reparada a injustiça social e corrigidos os males do capitalismo. (p. 42) [Grifo do 

autor]. 

 

 

É perceptível o papel que a escola assume nessa concepção. Torna-se instrumento 

fundamental de um processo de reorganização social, cujos objetivos são de promover a 

inserção social da população pelo acesso à educação. Segundo Zeichner (1993), as 

perspectivas acima aludidas tiveram acolhida na “John Dewey Society for the study 

education
87

”, onde passaram a ser discutidas e expressadas por seus integrantes. Com essa 

orientação política, Zeichner caminha no sentido de elaboração e implementação de uma 
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 A John Dewey Society for the study of education”, é uma entidade fundada em 1935, e “existe para manter 

vivo o compromisso de John Dewey para a utilização da inteligência crítica e reflexiva na busca de soluções 

para os problemas cruciais em matéria de educação e cultura.” A relação que se pode estabelecer entre os 

princípios do movimento da reconstrução social e a sua acolhida pela entidade mencionada, pode ser mais 

bem compreendida, na leitura de um trecho de uma importante obra de John Dewey: “Acredito que a 

educação é o método fundamental do progresso social e da reforma. Todas as restantes reformas que 

simplesmente mediante a lei, ou a ameaça de certas sanções, ou a alterações na mecânica ou passivo, são 

transitórios e fúteis .... Mas, através da educação, a sociedade pode formular seus próprios fins, podem 

organizar seus próprios meios e recursos e, assim, formar-se com definiteness e economia na direção em que 

pretende mover .... Educação assim concebida, marca a mais perfeita e íntima união da ciência e da arte 

concebível na experiência humana. John Dewey, My Pedagogic Creed, 1897 - John Dewey, Minha 

Pedagógicas Creed, 1897.” johndeweysociety.org/acesso 28/05/2009. 
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proposta de formação e prática profissional docente, denominada de FPJS88 que, segundo o 

autor: 

Objetiva preparar professores a fim de contribuir para uma diminuição das 

desigualdades existentes entre as crianças das classes baixas, médias e alta dos 

sistemas de escola pública de todo o mundo e das injustiças sociais que existem nas 

sociedades, fora dos sistemas de ensino: relação ao acesso à moradia, alimentação, 

saúde, transporte, ao trabalho digno que pague um salário justo e assim por diante. 

(ZEICHNER, 2008, p. 11). 

 

Nos moldes como situa a questão do professor prático reflexivo, Zeichner parece 

avançar em relação àqueles que situam a reflexão no âmbito da prática pedagógica, descolada 

das questões sociais que fazem emergir as condições sob as quais essas práticas se realizam. 

Entretanto o autor não explicita o termo de justiça social em relação a um projeto de 

sociedade; fala apenas em termos como: “doutrinar professores nos princípios de uma nova 

sociedade” e “alternativa específica de sociedade”. Entende que “a formação de professores 

para a justiça social deve ser parte de um plano maior de reformas das sociedades.” 

(ZEICHNER, 2008, pp. 20-1). Faz referencias à construção de uma sociedade mais justa e 

decente, mas não deixa claro o projeto de sociedade; porém o exame mais atento dos seus 

textos vai dando algumas pistas do que espera ser uma sociedade cujas características 

correspondam ao seu projeto de formação e práticas profissional dos professores. Isso está 

mais explícito quando se refere ao conteúdo que deve assumir centralidade no currículo de 

formação de professores: 

 

[...] na sociedade desigual e injusta em que vivemos, a qual é estratificada em 

termos de raça, língua, etnia, sexo, etc., os formadores de professores estão 

moralmente obrigados não apenas a prestar atenção em assuntos sociais e políticos 

na formação docente, mas tornar esses assuntos preocupações centrais no 

currículo dos cursos de formação de professores desde o início (ZEICHNER, 

2002, p. 67) [Grifos Nossos] 

 

 

Além da sua filiação às ideias que deram origem ao movimento da “reconstrução 

social” anteriormente mencionado, a partir da citação acima, é possível identificar alguns 

elementos que fundamentam a proposta de formação e prática profissional de Zeichner. 

Destacaríamos, inicialmente, que a utilização da categoria de estratificação social 

(BRESSER-PEREIRA, 1981)
89

, entendida como sendo a separação da sociedade em grupos 
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 Sigla que corresponde a Formação de Professores para a Justiça Social. Denominação da proposta de 

formação elaborada pelo autor. 
89

 “Os conceitos de camadas sociais ou de estratos sociais foram utilizados como sinônimos de classe por 

sociólogos funcionalistas. Eles consideram a classe social como uma questão de estratificação social. [...] Se 

entendermos classes sociais como parte de um sistema de estratificação, o conceito de classe passa a não mais 

derivar das relações de produção. Ao contrário, ele se torna um mero expediente para a divisão hierárquica da 
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de indivíduos que apresentam características parecidas, como por exemplo, negros, brancos, 

católicos, protestantes, homem, mulher, pobres, ricos, etc., tende a conceber a existência das 

classes sociais no mesmo grau e nível de importância que os demais grupos acima 

mencionados. Entendemos que a estratificação, como categoria que orienta a compreensão e 

análise do modo como a sociedade se organiza, acaba por suscitar a ideia de uma sociedade 

fragmentada, existindo apenas na medida em que os grupos tenham condições de funcionar 

de acordo com o que deles se espera. É uma lógica de relações que, em última instância, 

esbarra nos deveres e direitos de cada um, beirando os limites de uma evocação moral ao 

funcionamento da sociedade. Com a ideia de “diminuição das desigualdades”, o autor parece 

sugerir, no âmbito da atual sociedade, um processo de inclusão. Parece entender que, ao 

refletir sobre a sua prática, poderá o professor perceber que essa é excludente e que contribui 

para promover a injustiça social, ao desconsiderar os valores e a cultura dos grupos étnicos. 

A rigor, o autor parece entender que o processo de inclusão social deverá ocorrer com a 

democratização das relações étnicas, mediadas pelo processo pedagógico. 

A estratificação, como categoria que orienta a compreensão e a análise do modo como 

a sociedade se organiza, ao sugerir uma análise fragmentada, posto ser esse o quadro que 

dela, resulta, concebe as relações sociais sem um eixo que lhe dê organicidade, de modo que 

todas as suas manifestações passam a ter origem em cada fragmento que a compõe. Por 

exemplo, a cultura. Essa referência da sociabilidade humana é bastante cara à epistemologia 

da prática e ao pensamento pós-moderno, que lhe dá sustentação. Daí, é que surge na fala de 

Zeichner, outro aspecto bastante valorizado em seus escritos, que é o aspecto do 

multiculturalismo. O autor utiliza, com freqüência, termos como “docentes multiculturais” 

“interagir com culturas”, “professores com sensibilidade intercultural”, “ensino intercultural” 

“ensino culturalmente sensível”, “professores multicultural” “educação multicultural” 

(ZEICHNER, 2008, pp. 21-3). Com origem na ideia de que o mundo e as suas relações são 

fragmentados, o multiculturalismo, como traço característico nas abordagens a respeito dos 

modos como se estruturam a sociedade, presentes nas pedagogias contemporâneas, tem 

suscitado, segundo Duarte (2007), um tipo de relativismo, com desdobramentos em seus 

aspectos epistemológicos e culturais. O primeiro pode ser observado sempre que se concebe 

a ideia de que o conhecimento tem origem na prática imediata do sujeito, nas suas 

experiências cotidianas. Desconsiderando-o como síntese entre singularidade e 

                                                                                                                                                         
sociedade em estratos, a fim de descrevê-la melhor”. In: Bresser-Pereira, Luiz Carlos. Texto: Classes e 

estratos sociais no capitalismo contemporâneo (1981) http://www.bresserpereira.org.br/view.asp?cod=1234. 

27/05/2009. 
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universalidade, mediada pela particularidade, essa concepção sugere que “o conhecimento 

seria sempre dependente do ponto de referência espacial e temporal a partir do qual o sujeito 

procura compreender os fenômenos naturais e sociais” (p. 4). No que tange ao relativismo 

cultural,  

O mundo humano seria constituído por uma infinidade de culturas, cada qual com 

seus valores, suas práticas, suas crenças e concepções sobre a natureza e a 

sociedade. Nenhum conhecimento pode ser considerado certo ou errado em si 

mesmo, estando seu julgamento sempre dependente da análise de suas funções e 

seus significados no interior de uma determinada cultura (DUARTE, 2007, p. 4). 

 

Podendo suscitar a ênfase nas questões “localizadas”, o multiculturalismo tem um 

forte caráter apelativo, pois o foco recai nas questões específicas, que dizem respeito às 

“minorias” étnicas, de gênero, raciais, etc, secularmente excluídas. O discurso tem ganhado a 

simpatia e a adesão de importantes setores da intelectualidade com militância no campo 

educacional. Não estamos dizendo que temas como os acima anunciados não têm 

importância para a formação humana e para contribuir em processos cujos objetivos sejam o 

da transformação social; porém o modo como são tratados e a importância que assumem na 

perspectiva de transformação é que necessitam ser bem esclarecidos. Assim, na opinião de 

(WOOD, 1999),  

 

Nenhum de nós pretende negar a importância de alguns temas pós-modernistas. [...] 

Quem quereria negar a importância de outras „identidades‟ além da de classe, das 

lutas contra a opressão sexual e racial, ou das complexidades da experiência 

humana em um mundo instável e mutável como o nosso, onde as solidariedades são 

tão frágeis? [...] Quem desconhece as mudanças estruturais que transformaram a 

natureza da própria classe operária? Quem desejaria subscrever o tipo de 

imperialismo ideológico e cultural que reprime a multiplicidade dos valores e 

culturas humanos ou despreza os „conhecimentos‟ particulares de grupos não-

privilegiados, com sua riqueza própria de experiência e habilidades? (p. 17). 

 

 

Mas a autora, na contramão da fragmentação do mundo, do homem e do 

conhecimento, adverte: “[...] A oposição ao sistema capitalista exige-nos também convocar 

interesses e recursos que unificam (ao invés de fragmentar) a luta anticapitalista. Em primeira 

instância, são os interesses e recursos da classe, a mais universal força isolada capaz de 

unificar lutas libertadoras diferentes” (WOOD, 1995, p. 19). O chamamento à questão das 

classes é importante, na medida em que, em outro texto, a referida autora já havia observado 

que:  
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Embora o capitalismo possa usar e faça uso ideológico e econômico da opressão de 

gênero, essa opressão não tem status privilegiado na estrutura do capitalismo. Ele 

poderia sobreviver à erradicação de todas as opressões específicas das mulheres, na 

condição de mulheres – embora não pudesse, por definição, sobreviver à 

erradicação da exploração de classe. (WOOD, 2006, p. 232) [Grifos Nossos]. 

 

 

É possível perceber na produção acadêmica das últimas décadas a reivindicação por 

uma escola que atenda à “pluralidade” dos sujeitos que ocupam esse espaço. As “diferenças” 

observadas têm ficado restritas, no plano das observações, aos aspectos culturais. Substituiu-

se, no plano do discurso, com importantes desdobramentos sobre a prática, a desigualdade 

pela diferença. Essa substituição tem importantes conseqüências para a práxis curricular, não 

ficando restrita a um aspecto meramente semântico. A reivindicação de mudanças na escola, 

sob essa ótica, tem por finalidade a construção de um currículo que atenda a essa pluralidade 

cultural. Busca-se uma construção que procure atender a tudo e a todos: A “unidade na 

diversidade”. A lógica que norteia esse pensamento assenta-se na busca da compreensão da 

racionalidade que fez emergir as “diferenças”, para construir um modelo escolar que 

responda a tais questões. O epicentro da natureza do problema foi deslocado para um eixo 

absolutamente suportável e, até confortável para o sistema, dada às possibilidades de 

convivências com as contradições. A rigor, como afirma (WOOD, 2003) são 

ideologicamente necessárias. A questão é que se é extremamente problemático reduzir os 

problemas da humanidade aos aspectos essencialmente econômicos, desconsiderando-se 

importantes variáveis da sociabilidade humana, parece que se enveredou por uma visão tão 

reducionista quanto aquela que se criticou.  

Como nos opomos aos postulados da epistemologia da prática, de modo a refutar os 

seus argumentos de formação que tomam a parcialidade predominando como 

universalidade? As nossas categorias teóricas nos ajudam nas análises que realizamos em 

torno do “corpus teórico” do referido ideário, bem como das práticas pedagógicas que os 

seus adeptos propõem para a formação e a prática profissional dos professores, e suas 

relações com as práticas sociais. A nossa crítica assenta-se no princípio marxista, 

particularmente em Lukács (1979)
90

, de que assim como toda atividade produtiva humana, ou 

seja, o trabalho, todas as demais relações do ser social são mediadas. Assim, como já 
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 LUKÁCS, György. Ontologia do ser social. A falsa e a Verdadeira Ontologia de Hegel. Trad. Carlos Nelson 

Coutinho. São Paulo: Ciências Humanas, 1979. Segundo Lukács: “não pode existir nem na natureza, nem na 

sociedade, nenhum objeto que neste sentido [...] não seja mediato, não seja resultado de mediações. Deste 

ponto de vista, a mediação é uma categoria objetiva, ontológica, que tem que estar presente em qualquer 

realidade, independente do sujeito.” (1979, p. 90). 
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observado, as atividades, independentemente de sua natureza, estão, de algum modo, 

condicionada a esse imperativo. A natureza ontológica da educação que diz ser um complexo 

da práxis social está sujeita as mesmas determinações históricas das demais formas de práxis.  

A história dos homens, ao se construir na intrínseca relação de contradição entre 

universalidade e parcialidade, particularmente na especificidade antropológica, diz respeito 

às formas que eles estabelecem para garantir a sua reprodução social. O desenvolvimento 

dessas formas de produção social fez surgir, em determinado momento, as classes sociais e 

com elas os seus interesses, sua visão de mundo, suas ideias e o estabelecimento gradativo, 

da forma e do conteúdo que servem de orientação às relações sociais. O estabelecimento 

dessa ordem social, realizada não sem conflitos, faz-se a partir da capacidade que, 

historicamente, determinadas classes sociais têm para definir, impositivamente, toda a forma 

de produção e de criar mecanismos através dos quais possam se apropriar do excedente de 

trabalho de toda a sociedade. Segundo Engels (1981), o surgimento da propriedade privada 

desencadeia um profundo processo de apropriação pelas classes dominantes da riqueza 

produzida pela humanidade. Riqueza que não se restringe aos aspectos considerados 

“materiais”, tangíveis, dessa produção. Estende-se à esfera do conhecimento elaborado, 

organizado e sistematizado, que ao ser transformado em ciência e tecnologia e convertidas 

ambas em meios de produção fazem aperfeiçoar o processo produtivo, na direção de 

ampliação da produtividade e de conseqüente aprofundamento da exploração do homem pelo 

homem.  

No esteio dessa argumentação teórica é necessário remeter a análise, nesse momento, 

para a compreensão da complexa teia de relações causais que estão subjacentes às praticas 

educativas que ocorrem no sistema do capital. Ao assumir determinadas formas e expressar 

determinados conteúdos, sob a égide dessas relações, a educação/formação de professores 

exprime as contradições que são inerentes à lógica que preside o funcionamento 

sociometabólico, no qual se organiza institucionalmente. Percebe-se que nas condições 

históricas atuais a contradição exprime-se entre o caráter ontológico da educação radicado no 

ser social e as finalidades imediatas, determinadas como função a ser cumprida, segundo os 

interesses dominantes, neste momento.  

A análise com o objetivo de compreender o conjunto de relações sociais e históricas 

que fizeram produzir o aprofundamento da crise da educação contemporânea nos remete para 

identificar os nexos sociometabólicos atuais, em que o sistema do capital impera em todas as 

formas de relação que conhecemos e nas quais estamos envolvidos, diretos ou indiretamente. 

Fundamental para a análise é conceber as relações do capital, como um processo histórico. 
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Como resultado do desenvolvimento das formas que o homem passou a construir, através do 

trabalho, para a produção e reprodução de sua existência. Essas relações podem estar 

contempladas na moldura do corpo conceitual que viemos construindo, em que categorias da 

dialética, como totalidade, parcialidade/universalidade, mediações, formam um complexo 

conceptual inter-relacionado, abrangente e orgânico. 

A mediação primária, (o trabalho simples), presente em qualquer circunstância de 

existência do ser social, é o que existe de absoluto, universal. Entretanto, assim como os 

demais complexos sociais, também está sujeito às determinações históricas que resultam da 

forma como os homens se organizam para produzir a sua existência. Os nexos causais que 

estruturam essa atividade mantêm uma relação dialética de permanência e superação. Como 

permanência, precisa, para realizar-se, de uma finalidade, dos nexos causais sobre os quais a 

ação se realiza e dos meios adequadamente estabelecidos, para viabilizar a práxis. Todavia 

esses elementos mantendo-se como estruturantes, sofrem influências das condições históricas 

em que se realizam. Se for verdade que o trabalho é a mediação criadora do ser social, não é 

menos verdade que ao longo desse processo natural, antropológico/histórico, esse complexo 

sofreu alterações dos mais diferentes matizes. A tríade que estrutura a mediação, se pensada 

em seus primórdios, quando as necessidades humanas e sociais se colocavam com outras 

exigências -, aquelas mais elementares -, atendiam a procedimentos relativamente simples. 

Podemos afirmar que hoje, dada a complexidade das relações sociais, acrescentadas ao 

imperativo da natureza sempre ativa das práticas humanas, essas finalidades (imediatas), -, 

pois a finalidade, no plano ontológico, diz respeito à humanização do ser humano -, se 

renovam constantemente; sendo acompanhadas por situações causais também novas. 

Certamente, dado ao avanço das forças produtivas, os meios, agora infinitamente 

diversificados operam mudanças nesse complexo. Podemos afirmar que, mantendo a sua 

estrutura, (a universalidade) está, presentemente, subordinado a um conjunto de 

determinações históricas (parcialidades), denominadas por Mészáros (2006)
 
de mediações de 

segunda ordem.  

O estabelecimento da categoria de mediações de segunda ordem, para o referido 

autor, se faz a partir da compreensão que ele vai construindo a respeito dos nexos causais que 

determinam as finalidades da atividade produtiva humana, nas atuais circunstâncias 

históricas. Para tanto, constrói a compreensão de que tomar a sociabilidade do capital como 

totalidade, como um conjunto de relações historicamente constituídas, é abstrair o que é 

singular a essa forma sociometabólica de reprodução social. O capital, ao contrário do que 



 

 
177 

muitos pensam, não é uma entidade material, uma “coisa”, nem um mecanismo de mercado. 

É uma forma, particular, historicamente constituída, de intercâmbio produtivo dos seres 

humanos com a natureza e entre si. Aqui destacamos, entre outras, uma caracterização das 

relações que o capital estabelece, feita por Mészáros (2002) 

 

O capital em si não passa de um modo e um meio dinâmico de mediação 

reprodutiva, devorador e dominador, articulado como um conjunto historicamente 

específico de estruturas institucionalmente incrustadas e protegidas. É um sistema 

claramente identificável de mediações que, na forma adequadamente 

desenvolvida, subordina rigorosamente todas as funções de reprodução social - das 

relações de gênero e família até a produção material e a criação de obras de arte – 

à exigência absoluta de sua própria expansão constante e de sua reprodução 

expandida como sistema de mediação sociometabólico. (p.189)  

 

Daqui se pode caminhar no sentido da seguinte indagação: Qual tem sido o traço 

marcante desta formação socioeconômica? A tentativa em subordinar as necessidades 

humanas à reprodução do valor de troca, com vistas à autorrealização ampliada do capital. 

Nas atuais relações, o homem está para a produção e esta para a riqueza. No capital, separa-

se o valor de uso e o valor de troca, subjugando o primeiro ao segundo. Esse imperativo é o 

determinante das finalidades do trabalho, sob a lógica do capital. Essa forma particular, 

portanto, parcial, (porque historicamente constituída) de organização do trabalho, submete o 

seu estatuto ontológico, universal -, cuja finalidade é contribuir na entificação do ser social - 

a uma finalidade mais imediata, orientada à produção da riqueza e de submissão do homem à 

produção de mercadorias. Entre outros aspectos, Marx discute, nestas circunstâncias, que o 

trabalho está alienado de sua finalidade precípua, ou seja, a condição de universalidade do 

trabalho está subjugada a um imperativo histórico, em que a parcialidade, que é a produção 

de mercadorias sobrepõe-se à universalidade humana.  

As mediações de segunda ordem, tendo origem no trabalho em geral, foram 

constituindo-se historicamente em complexos, com relativa autonomia que, subjugados aos 

processos históricos e sociais, passaram a mediar de forma subordinativa a relação do homem 

com a natureza - mediação de primeira ordem -, de modo a pô-la em contradição insolúvel 

em relação à sua finalidade precípua, que é a de humanização do ser humano, mesmo que 

esta ocorra sob as condições de alienação (DUARTE, 1992).  

Apesar de cada mediação específica ter uma dinâmica, com características próprias, 

elas se constituem em um sistema, que tem por causa a causa do capital, de maneira que, 

qualquer tentativa de incidir sobre qualquer das partes, no sentido de consertá-la, tende a ser 

infrutífera, pois dada à condição de sistema, é determinada pelo todo. Segundo Mészáros 
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(2002), essas mediações têm origem na mediação primária, mas se expressam, de forma 

alienada, nas atuais circunstâncias históricas. Caracterizadas por um conjunto de relações, 

surgidas no esteio da historicidade do homem, organizadas institucionalmente, são também 

expressões jurídicas, e se compõem de (1) a família nuclear; (2) os meios alienados de 

produção; (3) o dinheiro; (4) os objetivos fetichistas de produção; (5) o trabalho, separado do 

controle; (6) as variedades de formação do Estado; (7) o mercado mundial (p.180).
 
Em seu 

conjunto, constituem um sistema articulado pela natureza do capital. É nesse quadro 

conceitual que se insere a formação dos profissionais da educação e a natureza do 

conhecimento que se coloca como mediação nesse processo. Há de se ressaltar que, dado ao 

aspecto ideológico, essas mediações - historicamente criadas -, por vezes, aparecem como 

eternas e se apresentam como sendo intransponíveis. De relativas, são elevadas à condição de 

absolutas, além do que camuflarem as mediações de primeira ordem. Não se despreza o fato 

de que as mediações de segunda ordem são, em relação à primeira, destrutivas. Nessa linha 

de argumentação reafirmamos que a epistemologia da prática indica um modo de atuar na 

formação e na prática profissional dos professores, com forte incidência em seu currículo e 

nas atividades organizadoras do trabalho pedagógico das instituições formadoras. A práxis 

curricular que se desenvolve nesses espaços de formação, mediada pelo tipo de 

conhecimento que propõe e cujos estruturantes baseiam-se nos pressupostos desse ideário, 

além da maneira como concebe as relações sociais, contribui para que a ”parcialidade 

predomine como universalidade”.  

Temos afirmado que os cursos cuja finalidade é formar professores para atuar na 

Educação Básica estão influenciados por esse ideário pedagógico. Os processos de 

construção e aquisição do conhecimento escolar que compõe a práxis curricular das 

instituições formadoras orientam-se na perspectiva que anunciamos na primeira parte deste 

capítulo, quando formulamos a nossa concepção de epistemologia da prática e tivemos 

oportunidade de relacioná-la aos seus autores de referência, na segunda parte.  

O caminho trilhado até o momento, orientado pelo esforço no aprofundamento da 

análise, de modo a buscar as mais diversas relações que compõem o quadro de referência que 

construímos, foi possível graças a uma abordagem baseada em um referencial teórico com 

base no materialismo histórico e dialético. Isso nos deu a condição de penetrar, na medida do 

possível, na totalidade do objeto, enquanto uma unidade articulada entre os processos sociais, 

históricos, políticos, ideológicos, formativos, curriculares, do ponto de vista teórico/prático, 

no plano macro mundial/nacional. Agora, vamos explicitar como pensamos os fundamentos 
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metodológicos de abordagem do objeto de pesquisa, dos procedimentos para coleta, 

tratamento e análise das informações, enfim, de construção do conhecimento novo. 
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CAPÍTULO 4 DA METODOLOGIA 

 

Este capítulo está dividido em duas partes. Em um primeiro momento fizemos uma 

discussão em torno de nossa concepção de pesquisa e de construção do conhecimento. 

Abordamos os aspectos teórico-metodológicos que orientam o nosso projeto e apresentamos 

a primeira etapa de nossa pesquisa que denominamos de Pesquisa Exploratória com suas 

finalidades; seus procedimentos; os seus achados com base em análises e alguns 

encaminhamentos para a realização da segunda etapa. 

Na segunda parte, retomamos a discussão metodológica agora orientada às tarefas da 

segunda etapa da nossa pesquisa. Procuramos estabelecer uma relação entre os achados da 

primeira etapa e a necessidade de algumas alterações no projeto inicial, em decorrência de 

mudanças ocorridas na realidade pesquisada, além dos ajustes que a Pesquisa Exploratória 

suscitou. Apresentamos o campo de pesquisa; os procedimentos de coleta de informações e 

os sujeitos participantes. Fizemos também uma exposição dos nossos pressupostos de 

pesquisa, acompanhados de um modelo de análise que utilizaremos para a construção do 

conhecimento novo. Nesta segunda parte, já tratamos de explorar o material coletado na 

segunda etapa da pesquisa, organizando-o para proceder, nos capítulos seguintes, com as 

análises.  

 

4.1 O Processo de Pesquisa: algumas considerações 

 

Como atividade humana, a pesquisa se reveste de um caráter social, o que define o 

pesquisador como um sujeito que faz escolhas. Delas resulta a forma como aborda a relação 

sujeito/objeto; de como define o processo de construção do conhecimento e o modo de sua 

exposição. Nesse percurso, o pesquisador constrói o seu caminho fazendo escolhas dentro do 

campo de possibilidades concretas presentes no real e percebida pela sua capacidade de 

análise e síntese. Capacidade acumulada anteriormente, em experiências advindas de seus 

diferentes níveis de intervenção na realidade, em distintos momentos de sua vida e que segue 

sendo ampliada na própria atividade de pesquisa que está realizando. Tanto o real (complexo 

de complexos) quanto o pesquisador são partes constitutivas da totalidade social e esse fato 

não pode ser desprezado.  
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Desse modo, entendemos que a definição por um determinado método de pesquisa 

está substancialmente influenciada, em última instância, pela visão de mundo, de homem, de 

sociedade que o pesquisador adota. Compreendemos que o método definido para tratar do 

objeto de estudo revela as pretensões acadêmico-científicas, mas também políticas; 

ideológicas e sociais, na medida em que, por se tratar de uma ação humana e envolver 

sujeitos, portanto interesses; aspirações, vontades, o processo de pesquisa e sua conseqüente 

definição do objeto, do método e de seus procedimentos não são neutros. Atende a uma 

escolha, uma proposta, enfim, uma expectativa de mundo que se tem e de mundo que se quer. 

Nessa perspectiva,  

O método está vinculado a uma concepção de realidade, de mundo e de vida no seu 

conjunto. A questão da postura, neste sentido, antecede ao método. Este constitui-se 

numa espécie de mediação no processo de apreender, revelar e expor a estruturação, 

o desenvolvimento e transformação dos fenômenos sociais (FRIGOTTO, 2000, p. 

77). 

 

Assim, concebendo o processo de pesquisa como atividade, observamos que ela tem 

uma estrutura semelhante às demais atividades desenvolvidas pelos homens. Pressupõe a 

existência de três elementos essenciais: teleologia, causalidade e objetivação. Como ação 

deliberada e consciente do sujeito, podemos afirmar que isso se traduz na definição de uma 

finalidade; de um conjunto de situações sobre as quais se atua e o produto como resultado de 

ações combinadas desses elementos, aqui evidenciados. Essa atividade se realiza mediada 

pela presença de um objeto de estudo; de um corpo teórico conceitual, dos instrumentos e 

meios necessários mais adequados à consecução da empreitada e a maneira ou o modo como 

tal atividade deverá ser realizada. 

Na perspectiva marxiana, a essência dos fenômenos sociais é engendrada como 

processo histórico, dialético e, portanto, contraditório. Na relação sujeito-objeto, o processo 

de análise e síntese, como método de construção de conhecimentos, ocorre dialeticamente, 

suscitando resultados provisórios sujeitos à transcendência sempre que o movimento do real 

vai permitindo estabelecer outras e novas conexões, com outros complexos constituintes do 

real. Encontrar-se-ão dificuldades em transpor os limites da aparência, se os fenômenos em 

estudo não forem tomados em relação às condições materiais e objetivas que os fundam. “O 

contato direto possibilita apenas a percepção aparente desta realidade, ou seja, as 

representações primárias decorrentes da projeção dos fenômenos externos na consciência dos 

homens e que se desenvolvem à superfície da essência do próprio fenômeno” (MARTINS, 
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2004, p. 55). As representações simbólicas não podem ter uma explicação em si mesmas, 

senão envolvidas em um conjunto de contradições com origem nas relações sociais. 

 A pesquisa, como atividade através da qual se produz conhecimentos, constitui-se 

das contradições entre o concreto pensado e a totalidade concreta real e objetiva. A totalidade 

concreta no pensamento não é o concreto real. O real, que se apresenta para o pesquisador em 

seu modo caótico e difuso, é sistematizado e organizado no pensamento do sujeito mediado 

pelas categorias teóricas já construídas ao longo do desenvolvimento do pensamento 

humano. O concreto pensado é a organização e a sistematização das relações e dos nexos 

causais que imprimem movimento ao real, no pensamento do sujeito. A sistematização 

dessas relações, mediadas pelas categorias teóricas e de análises, abstraídas da realidade e 

construídas ao longo do desenvolvimento do pensamento humano, apropriadas pelo sujeito 

pesquisador, fazem com que o quadro caótico e difuso que o real se apresenta a nós, ganhe 

nuances de logicidade. 

No processo, vai- se operando uma relação de construção no pensamento do 

pesquisador do movimento do real, de modo que nesse ínterim se edificam o objeto, o 

campo, os sujeitos, os procedimentos, as categorias e os conceitos necessários às análises. Do 

confronto entre as categorias teóricas e a apreensão dos nexos causais que determinam os 

complexos tomados como objetos de estudos, realiza-se o movimento de negação, por 

superação, de um conhecimento previamente existido, por outro, que está sendo construído 

no “campo de batalha” que o pesquisador demarcou, quando determinou os componentes de 

sua pesquisa. Percebe-se que diferentemente da “liberdade” que o pesquisador tem em 

definir, mentalmente, em forma de prévia ideação, a sua pesquisa com seus achados, no 

plano da intervenção concreta, essa “liberdade” está condicionada por um conjunto de fatores 

externos ao sujeito pesquisador. As contradições, quase sempre superadas no plano do 

pensamento, quando tornadas concretas no plano da realidade, em que a pesquisa de fato se 

realiza, exige do pesquisador determinados conhecimentos, habilidades e criatividade, quase 

sempre ausentes naquele plano ideal. Não que esses elementos não estejam presentes nesta 

esfera, mas é no processo real de apreensão dos nexos determinantes do objeto de pesquisa e 

de sua relação com os demais componentes da investigação que o pesquisador objetiva a sua 

finalidade. A contradição, própria da construção do conhecimento se dá na possibilidade do 

sujeito antecipar mentalmente a realidade. Antecipação do produto da atividade (pesquisa), 

na mente do pesquisador, sem que de fato ainda exista, concretamente, na realidade material, 

fora do sujeito. Assim como o produto real e concreto, essa “prévia-ideação” é também 
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resultado das escolhas, alternativas, preferências, interpretações do pesquisador, mediadas 

por convicções epistemológicas, ideológicas, políticas e etc. Naturalmente que a pesquisa, 

como resultado da intervenção na realidade concreta, dada à natureza extremamente 

relacional dos componentes “naturais” da pesquisa, tem um caráter bem mais rico de 

informações, procedimentos, achados e etc. Nessa relação simbiôntica, constrói-se o objeto e 

o sujeito. 

Em resumo, a pesquisa, como construção do conhecimento é a síntese entre o já 

existente, manifestado na prévia-ideação e a sua negação dialética, em um movimento que 

vai negando esse já existente, superando-o por transcendência, até que, de forma organizada, 

em dissertações ou teses, apresenta-se como novo, para ser novamente superado. Daí a sua 

condição de relativa permanência e transitoriedade. Em síntese, tomamos a pesquisa e nela a 

construção do conhecimento como processos sociais, históricos, epistemológicos, em que a 

relação entre o concreto pensado e o concreto real relacionam-se dialeticamente a partir da 

intervenção, nesses planos, do pesquisador como sujeito social. Essa concepção de pesquisa é 

a referência para a nossa maneira de compreender o conhecimento e seu processo de 

construção. 

O nosso esforço teórico reside, então, em construir uma cadeia conceitual e categorial 

que favoreça uma abordagem pautada na crítica radical aos determinantes sócio-históricos 

que atuam na definição das finalidades, gestão e organização da educação, no presente 

momento histórico, pois 

(...) sendo a educação um processo mediador entre a vida do indivíduo e a 

sociedade (e, portanto, a história), não nos parece possível analisar crítica e 

historicamente o processo pedagógico sem a mediação de uma teoria na qual a 

formação do indivíduo seja concebida enquanto um processo essencialmente 

histórico e social (DUARTE, 2001, p. 20). 

 

A ideia acima subjacente fundamenta, de certo modo, a nossa concepção de pesquisa 

e de construção do conhecimento. Processo pautado na práxis, cuja natureza dialética e 

transformadora, propicia sucessivos momentos de aproximação do objeto de estudo, de 

forma não linear, mas que, sem perder o fio da teoria e do método, vai organizando e 

sistematizando as informações e quando submetidas ao processo de análise e síntese, vai 

propiciando a construção do conhecimento novo. Com base nessa compreensão, definimos 

ser a nossa pesquisa produto de diversos momentos de interação com a realidade, objeto de 

nosso estudo. Colocou-se a necessidade de dois momentos distintos, porém inseparáveis, de 
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inserção no campo empírico. Para o primeiro momento, a realização de uma Pesquisa 

Exploratória, cujas finalidades, no escopo da atividade de pesquisa, estão em oferecer 

subsídios para melhor delinear o seu objeto; o referencial teórico-metodológico; os sujeitos; o 

campo, os procedimentos de coleta e análise das informações.  

Com essas questões mais bem definidas, o segundo momento da pesquisa empírica é 

o processo de aprofundamento teórico das questões anunciadas na primeira etapa, com o 

retorno ao espaço/campo onde realizamos a primeira etapa, provavelmente com um olhar 

mais bem orientado, ou a redefinição do campo em outros moldes, produto dos resultados 

obtidos a partir das análises das informações obtidas na primeira etapa da pesquisa. 

Trataremos, agora, de expor o percurso teórico-metodológico e os achados da Pesquisa 

Exploratória, para em seguida trazer a caracterização da segunda etapa da pesquisa. 

 

4.2 Esboçando os caminhos da Pesquisa Exploratória 

 

A compreensão da instituição escolar como sendo espaço de produção de 

conhecimentos e de atuação profissional, orientou epistemologicamente a natureza das 

informações que pretendíamos coletar. Decidimos realizar visitas a algumas das instituições 

identificadas com o nosso objeto de estudo para estabelecer os primeiros contatos e poder 

sentir, mesmo que preliminarmente, quais seriam os limites e as possibilidades para o 

desenvolvimento de nossa pesquisa, sem desconsiderar a possibilidade de eventuais 

alterações em nosso projeto. 

Para atender aos objetivos gerais de nossa investigação, definimos como finalidades 

dessa Pesquisa Exploratória: conhecer a organização e o funcionamento do Curso Normal 

Superior, em alguns institutos situados em Pernambuco para identificar suas motivações; as 

demandas que atendem e as suas expectativas; proceder com uma caracterização de um 

provável campo de pesquisa, de modo a que pudéssemos delinear com mais precisão, o 

problema, os sujeitos e os procedimentos de pesquisa; identificar tendências e formular 

pressupostos. Em relação à sua dinâmica, interessou-nos saber a respeito do modo como se 

define e realizam as práticas que dão materialidade ao currículo, em torno do seu 

planejamento, desenvolvimento e avaliação. Foi também pretensão nossa, identificar, mesmo 

que de maneira incipiente, qual a concepção de formação de professores que está subjacente 

às práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito do curso; ter as primeiras impressões a 
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respeito do conhecimento escolar, que é produzido e tomado como mediador para esta 

formação.  

Essa incursão tornou-se tão mais necessária quando foi publicada, em Maio de 2006, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. Esse documento trazia 

questões que poderiam suscitar importantes mudanças nas instituições, à medida que 

oportunizava, por exemplo, a mudança do Curso Normal Superior para Licenciatura Plena 

em Pedagogia
91

. Essa questão passou a compor o cotidiano das relações nas instituições, 

trazendo expectativas para a comunidade acadêmica. Desse modo, interessou-nos saber quais 

as prováveis mudanças, quais as motivações que orientavam - além da legislação -, as 

solicitações de transformação de um curso em outro. Além da curiosidade investigativa, 

intuíamos que esse movimento poderia trazer reformulações ao nosso projeto inicial de 

pesquisa. 

 

4.3 Aproximando-se do provável campo de pesquisa  

 

As nossas primeiras aproximações em relação ao que poderia se constituir em campo 

de pesquisa, fez-se com incursões através da internet aos sites que pudessem trazer 

informações a respeito dos Institutos Superiores de Educação – ISE, sediados em 

Pernambuco.  

Em pesquisa junto ao site do INEP, (2006)
92

 em página que tem informações a 

respeito das instituições de ensino superior, identificamos no Estado de Pernambuco a 

existência de sete ISE – Instituto Superior de Educação – sendo eles: Instituto Superior de 

Educação de Floresta – ISEF, com sede na cidade de Floresta – PE, criado e credenciado 

junto ao MEC em 04/09/2002; Instituto Superior de Educação de Anchieta – ISEA, com sede 

na cidade do Recife – PE, criado e credenciando em 06/09/2002; Instituto Superior de 

Educação de Pesqueira – ISEP, com sede na cidade de Pesqueira – PE, criado e credenciado 

junto ao MEC em 29/11/2002; Instituto Superior de Educação de Salgueiro – ISES, com sede 

na cidade de Salgueiro – PE, criado e credenciado ao MEC em 18/09/2002; Instituto Superior 

de Educação de Santa Cruz – ISED, sediado na cidade de Santa Cruz do Capibaribe – PE, 

criado e credenciado junto ao MEC em 23/09/2004 o Instituto Superior de Educação de 
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 . Já no momento inicial da Pesquisa Exploratória, todas as instituições contatadas pleiteavam a transformação 

do Curso Normal Superior para Licenciatura em Pedagogia, com os referidos projetos tramitando nas 

instâncias competentes. 
92

 Pesquisa realizada em 13 de Nov. de 2006 e atualizada em 25 de Mai. de 2008. 

http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/inst.stm 

http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/inst.stm
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Goiana – ISEG, com sede na cidade de Goiana – PE, criado e credenciado ao MEC em 

24/05/2004, Instituto Superior de Educação do Sertão do Pajeú – ISESP, sediado em 

Afogados da Ingazeira – PE, criado e credenciado junto a SEDUC/PE em 18/09/2003. 

Com exceção dos dois últimos, sediados em Goiana e Afogados da Ingazeira, que 

possuem categoria administrativa Pública Municipal e Pública Estadual, (respectivamente), 

em forma de autarquias, todos os demais se enquadram na categoria de Privada - Particular 

em Sentido Estrito. Com relação ao (s) curso(s), todos oferecem o Normal Superior, com 

habilitação no magistério para as séries iniciais do Ensino Fundamental. Entre esses, quatro 

instituições oferecem também habilitação para o magistério na Educação Infantil. Entre os 

Institutos, há aqueles que oferecem outros cursos além do Curso Normal Superior. É o caso, 

por exemplo, do sediado em Pesqueira – PE, que oferece Licenciatura em Filosofia e Letras, 

sendo este último, com habilitação em português e espanhol. Em Salgueiro – PE, oferece-se 

também o curso de Filosofia. Apesar dessas diferenças, todas as instituições não estão 

credenciadas para oferecer Ensino à Distância. Outro aspecto que as torna comum é o fato de 

que todos os cursos oferecidos têm o seu funcionamento no horário noturno. Percebe-se que 

há coincidência no que se refere ao período de criação e credenciamento dessas instituições: 

Quatro ocorrem em 2002, com datas muito próximas, e duas em 2004. Não sabemos se os 

Institutos que oferecem outros cursos, além do Normal Superior, criaram tais cursos depois 

ou em concomitância com este. A representação gráfica da categoria administrativa
93

 dos 

ISEs em Pernambuco, assim se apresenta: 

 

Categoria Administrativa dos ISEs em PE

Privada

72%

Municipal

14%

Estadual

14%

Privada Municipal Estadual
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 Em Pernambuco, manteve-se a tendência nacional dos ISEs surgirem no âmbito da iniciativa privada. 

Gráfico 1. Categoria Administrativa dos ISEs em PE 
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A definição dos critérios para a escolha de qual (is) instituições iríamos realizar a 

nossa Pesquisa Exploratória tem relação inicialmente com o nosso objeto de pesquisa e o seu 

entorno, tais como objetivos, sujeitos e procedimentos. Portanto trata-se de realizar a 

pesquisa em instituições de ensino superior que forma professores para atuar na Educação 

Básica; particularmente nos Institutos Superiores de Educação/ISEs e que oferecem o Curso 

Normal Superior. Como já demonstrado, há várias instituições com essas características em 

nosso Estado. Os primeiros contatos com as instituições ocorreram através de telefonemas, 

em que buscamos construir uma primeira aproximação em relação aos horários de 

funcionamento, data de início e fim do semestre letivo, quais os profissionais responsáveis 

pela direção das instituições e quais os coordenadores dos cursos. 

A partir desse primeiro contato, consideramos alguns aspectos que poderiam se 

constituir em critérios iniciais para definir quais instituições poderíamos escolher para a 

realização da atividade de Pesquisa Exploratória. À objetividade do primeiro critério, aliamos 

a subjetividade do segundo. Esse se refere à maneira como fomos atendidos no primeiro 

contato, de modo a mostrar alguma acolhida, disponibilidade em nos atender e, 

consequentemente, possibilidades de inserção no campo com menor resistência de seus 

sujeitos. 

Estabelecidos os contatos e considerando o que acima foi anunciado, optamos por 

trabalhar com três Institutos Superiores de Educação – ISEs -, situados em Pernambuco, mais 

precisamente no interior do Estado, sendo dois na microrregião do Agreste e um na Zona da 

Mata Norte do Estado, no período entre Abril e Junho de 2007. Além dos critérios expostos, 

constatou-se na pesquisa preliminar realizada junto ao INEP
94

 que uma das instituições 

aparece como sendo de categoria administrativa Pública Municipal, em forma de autarquia
95

, 

e as outras duas se enquadram na categoria de Privada - Particular em sentido estrito. Dado 

ao debate em torno da relação público/privado e sua relação com as condições de 

funcionamento dos cursos, julgamos que havendo alguma diferença de natureza jurídica, isso 

poderia refletir-se na organização e funcionamento desses cursos. 
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 Op.cit. 
95

 Cabe destacar que a condição administrativa de autarquia, não garante a natureza pública do oferecimento do 

ensino. Em matéria que trata dos resultados do Enade e sua relação com a qualidade dos cursos de formação 

de professores, o Jornal do Commércio de 11 de Outubro de 2009, referindo-se a estas autarquias, faz a 

seguinte observação: “[...] As autarquias, apesar de serem municipais, não recebem verba pública. Têm que se 

manter com o pagamento das mensalidades dos alunos, cujos valores não podem ser altos, pois a maioria dos 

estudantes é carente. Sem condições de pagar bons salários, fica difícil atrair professores doutores para o 

quadro. Em vez de dedicação exclusiva, a maioria recebe por hora-aula. O estímulo à pesquisa e extensão 

também é insuficiente” (Caderno Cidades, pp 4-5).  
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Dos ISEs com sedes na microrregião do Agreste de Pernambuco, um (01) funciona 

em concomitância com outra instituição – no caso faculdade – e outro está circunscrito à sua 

própria esfera de funcionamento
96

. Este foi criado e credenciado sob a Portaria MEC/CNE de 

n° 3.295 de 29/11/2002
97

. Com relação a concomitâncias de instituições, observa-se inclusive 

que a criação e o credenciamento dos dois espaços de formação ocorreram simultaneamente, 

sendo diferentes apenas no que concerne ao número da Portaria que os criou e credenciou. 

Nesse caso, ambos foram criados e credenciados em 23/09/2004, sendo o ISE sob a Portaria 

de n° 3.002 e a faculdade com a Portaria de n° 3.029
98

 - MEC/CNE. 

Com relação ao ISE situado na microrregião da Zona da Mata Norte do Estado de 

Pernambuco, o seu credenciamento se deu através do Parecer CEE/PE Nº 42/2004 CEB 

Aprovado pelo Plenário em 24/05/2004, autorizado pela Portaria SEDUC. nº. 3342 de 

18/06/2004, publicado no D. O. E. em 19/06/2004. Ressalta-se que, a exemplo do que ocorre 

com uma das instituições com sede no Agreste pernambucano, o ISE funciona em 

concomitância com uma faculdade que foi criada a partir da Lei Municipal nº. 1251 de 13 de 

setembro de 1972. Sua autorização de funcionamento ocorreu através da Resolução de nº. 29 

de 13 de novembro de 1978 do Conselho Estadual de Educação; através do Decreto Federal 

nº 83.449, de 14 de maio de 1979
99

.  

Com relação ao (s) curso(s), todos os Institutos
100

 oferecem o Normal Superior, com 

habilitação no Magistério para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, entre esses, o 1-A e 

o 1-ZM oferecem também habilitação para a Educação Infantil. Entre esses Institutos, há 

aqueles que oferecem outros cursos além do Curso Normal Superior. É o caso, por exemplo, 

do 1-A – que oferece Licenciatura em Filosofia e Letras, sendo este último, com habilitação 

em português e espanhol. Atua também em nível de pós-graduação e de Educação à 

Distancia. No primeiro caso, com os cursos lato-sensu, sendo eles: a) Gestão de Políticas 

Públicas e Privadas; b) Lingüística Aplicada ao Ensino da Língua Portuguesa; c) 

Psicopedagogia. Em relação ao segundo caso, oferece em parceria com a UNOPAR – 

Universidade do Norte do Paraná, os cursos de Administração; Ciências Contábeis e Serviço 

Social. Com relação ao 1-ZM, além do Curso Normal Superior, oferece também o Curso de 
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 Apesar de haver solicitação por parte dos proprietários do ISE em questão, para a criação e funcionamento de 

uma faculdade. Esta informação foi obtida através de entrevista realizada junto ao diretor pedagógico do ISE, 

como parte da coleta de informações da pesquisa exploratória.  
97

 Disponível em <http:www.ffpg.com.br.> acessado em 04/06/2008 às 14h. 
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 Disponível em <http:www.ffpg.com.br.> acessado em 04/06/2008 às 14h. 
99

 Disponível em <http:www.ffpg.com.br.> acessado em 04/06/2008 às 14h. 
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 Aos institutos situados na microrregião do Agreste pernambucano definimos pelas seguintes legendas 1-A e 

2-A e para o instituto da zona da mata, 1-ZM. 
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Letras, no ISE. Na Faculdade são oferecidos os cursos de Licenciatura em História, 

Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Biologia, Licenciatura em Matemática e 

Licenciatura em Pedagogia. Em relação ao ISE 2-A, com sede no Agreste pernambucano, 

que também funciona em regime de concomitância com a faculdade, ele oferece o curso de 

Administração de Empresas na modalidade presencial. Apesar das particularidades presentes 

em todas essas instituições, seja os ISEs e /ou faculdades, o que há de comum é que todos os 

cursos presenciais são oferecidos no período do noturno. 

 

4.4 Sujeitos e procedimentos de coleta de informações 

 

Caracterizado o campo, definimos os instrumentos para a coleta de informações. 

Consistiram de um questionário com perguntas abertas e fechadas e uma entrevista semi-

estruturada. O questionário foi aplicado junto aos professores-formadores das referidas 

instituições, com o objetivo de coletar informações a respeito de sua formação acadêmica; 

suas experiências com a função docente; a carga horária destinada à atividade no instituto em 

que trabalha; o modo de organizar as atividades que dão materialidade ao currículo, as 

relações trabalhistas, etc. A entrevista semiestruturada foi realizada com o coordenador 

pedagógico do curso, ou em sua ausência, o responsável pelas atividades de articulação 

pedagógica e curricular. Buscamos identificar as motivações do surgimento do referido 

curso, bem como aspectos da práxis curricular que indicassem movimentos de construção do 

conhecimento escolar.  

Os instrumentos foram elaborados a partir dos objetivos da pesquisa, entretanto 

organizamos as questões de modo a agrupar as informações e constituir temáticas que 

pudessem, no processo de organização e exploração do material, facilitar o surgimento de 

categorias. As temáticas foram orientadas por algumas categorias definidas a priori, tais 

como: práticas curriculares; formação de professores e conhecimento escolar. Mesmo 

sendo categorias ainda em formulação, optamos por esse procedimento para evitar dispersão 

e facilitar um futuro processo de categorização e análise das informações. 

 

 

 



 

 
190 

Quadro 5. CORPUS DA PESQUISA EXPLORATÓRIA: QUESTIONÁRIOS 

Instituição Sujeito 

Instituto 1-ZM Professores-Formadores 

Instituto 1-A Professores-Formadores 

 

Quadro 6. CORPUS DA PESQUISA EXPLORATÓRIA: ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS. 

Instituição Sujeito 

Instituto 2-A Coordenadora do Curso Normal Superior 

Instituto 1-ZM Coordenadora do Curso Normal Superior 

Instituto 1-A Diretor Pedagógico da IES 

Instituto 1-ZM Diretor Pedagógico da IES 

 

4.5 Construindo e trabalhando com os dados da Pesquisa Exploratória 

 

Para proceder com o tratamento e análise dos dados, utilizamo-nos da análise de 

conteúdo. A partir de nossas leituras, baseadas em Bardin (1977) e Vala (1999), concebemos 

que a análise de conteúdo é a tentativa em ir além das aparências. Tem a pretensão de 

ingressar nos liames do conhecimento, com vistas a apreender os seus estruturantes. Desse 

modo, como um conjunto de técnicas, a análise de conteúdo estabelece uma relação de 

flexibilidade com a teoria e o método que o investigador toma para conduzir a sua pesquisa. 

No processo de construção do conhecimento, com base no movimento dialético, esse 

conjunto de técnicas vai- se renovando, sempre que a partir da criatividade do pesquisador e 

da abrangência de sua teoria e método, é chamado a contribuir na organização e 

sistematização dos dados, objetos da análise. Cada vez que esse conjunto de técnicas se 

relaciona com o método e com a teoria sai renovado, pois tanto o método quanto a teoria, em 

contato com ele, imprime-lhe algo de novo. No interior da análise de conteúdo, utilizamo-nos 

do procedimento da Análise Temática, tendo em consideração os “pólos cronológicos” de 

que nos fala Bardin (1977): 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos 

resultados. 
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A Pesquisa Exploratória, como parte constituinte da pesquisa de doutorado, tem um 

caráter mais informativo do que analítico. Temos clareza de que todo conteúdo, como 

informação por mais informal e superficial que seja, é objeto de análise. Mesmo porque, a 

construção do conhecimento prescinde desta unidade: informação/análise. Dar relevo a um 

desses aspectos mais do que ao outro, em determinados momentos, não significa 

desconsiderar a importância que cada um tem nessa construção. Sem abrir mão da análise, há 

momentos em que se sobressai, no texto, a informação descrita. 

 

4.6 Práticas curriculares nos ISEs: contradição entre as exigências da formação e as 

condições do exercício da atividade docente 

 

Realizada a fase da pré-análise, adentramos no processo de exploração do material, 

atuando de maneira a buscar as informações nelas contidas, para de modo organizado e à luz 

do referencial teórico-metodológico proceder com a análise. Inicialmente trataremos da 

exploração das informações contidas nos questionários
101

, para em seguida trabalhar as 

entrevistas semi-estruturadas. Faremos de maneira a trazer simultaneamente, quando 

necessário, o procedimento e a análise. 

Em relação aos questionários, o nosso procedimento consistiu em fazer a leitura das 

respostas dos sujeitos, aproximando as temáticas que orientavam as questões e, inicialmente, 

quantificando, tivemos a oportunidade de estabelecer um quadro geral, caracterizador dos 

indicativos que orientavam as questões que buscávamos conhecer. Apesar da presença dos 

elementos quantitativos, foram eles de suma importância para que tivéssemos informações 

relevantes a respeito do que denominaríamos, posteriormente, de práxis curricular.  

Entendemos como fundamental para a organização do trabalho pedagógico a 

possibilidade concreta e real do trabalho coletivo; uma prática de diálogo com base em uma 

relação horizontalizada, entre os sujeitos; momentos de socialização das experiências 

curriculares entre aqueles que compõem o espaço/tempo pedagógico da instituição 

formadora; oportunidade de decidir a respeito das questões relevantes que dizem respeito às 

práticas desenvolvidas no âmbito da instituição formadora. 

                                                 
101

 Das três instituições pesquisadas só conseguimos aplicar o questionário nos Institutos 1-A e 1-ZM. Apesar 

de distribuir um número razoável de questionários foram poucos aqueles que os devolveram. De qualquer 

modo, entendíamos que as entrevistas realizadas com os coordenadores ajudariam a buscar informações 

gerais que pudessem suprir esta falta e quem sabe oferecer elementos para deduzir, mesmo que 

preliminarmente, as condições objetivas a partir das quais os professores desenvolviam suas atividades. 



 

 
192 

As relações trabalhistas, ou seja, o tipo e as condições do contrato de trabalho firmado 

entre a instituição formadora e os professores-formadores são importantes indicativos do que 

pode ser as relações que se estabelecem com vistas à organização do trabalho pedagógico. 

Apesar das semelhanças, nesse aspecto, entre as instituições pesquisadas, trouxemos as 

informações, com base nos questionários, por instituição.  

INSTITUTO 1-A O tempo de serviço dos professores está entre 10 e 20 anos de atividade 

profissional. Em relação a sua atuação em nível superior, entretanto, não vai além dos 03 

anos. Todos possuem graduação em sua área de atuação disciplinar e a maioria já cursou uma 

pós-graduação lato-sensu. No que se refere ao vínculo trabalhista, todos são horistas, de 

modo que se fazem presentes na instituição apenas no momento em que vão desenvolver suas 

atividades de regência de classe. Têm entre uma e três turmas.  

INSTITUTO 1-ZM. O tempo de serviço dos professores está entre 10 e 20 anos de atividade 

profissional. Em relação a sua atuação em nível superior, entretanto, a média de tempo está 

entre 3 e 08 anos. Todos possuem graduação em sua área de atuação disciplinar e a maioria já 

cursou uma pós-graduação stricto-sensu. No que se refere ao vínculo trabalhista, todos são 

substitutos, ao que tudo indica, de caráter temporário, e na maioria das vezes, fazem-se 

presentes na instituição apenas no momento que vai desenvolver suas atividades de regência 

de classe. Em uma ou outra oportunidade, dependendo de sua disponibilidade de tempo e do 

tipo de relação pessoal que estabelece com alunos ou algum dirigente da instituição, dispõe-

se a contribuir com a realização de alguma atividade escolar, sem que isso se constitua 

obrigação contratual e natureza sistemática. Têm entre uma e três turmas.  

Apesar do contrato de trabalho apontar numa perspectiva diferente, a maioria dos 

professores-formadores afirmou realizarem atividades de estudo e de planejamento e 

destacaram a abertura e o clima de diálogo entre os colegas. Entretanto dada às condições 

trabalhistas, de professores horistas, e de muitos residirem em outras localidades, eram 

atividades individualizadas. Consideravam de grupo quando tinham oportunidade de dialogar 

com o coordenador do curso, ou ainda, quando ocorria a “semana pedagógica” no início de 

cada semestre. Nesse sentido, as práticas de planejamento, em ambas as instituições, 

caracterizam-se por serem individualizadas. 

Às dificuldades de um trabalho coletivo, soma-se a ausência nessas instituições de 

projetos de pesquisas que possam contribuir para formação do professor-formador e de modo 

articulado oferecer subsídios às atividades de ensino. Indagados a respeito, os professores-

formadores responderam participar, eventualmente, em um ou outro projeto de pesquisa, 
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entretanto fora da instituição de trabalho. O que parece assegurar a ideia precípua desses 

espaços de formação, que se orientam exclusivamente pela atividade de ensino, como modo 

de formar os profissionais que irão atuar na Educação Básica. Um aspecto também 

evidenciado nas informações é o fato de que apesar de alguns professores-formadores terem 

conhecimento do conteúdo do projeto político-pedagógico do curso, não houve qualquer 

participação desses em nenhuma das instituições pesquisadas, na elaboração do referido 

projeto.  

A produção acadêmica em torno dos ISEs – já anteriormente referenciada – aponta-os 

como espaços de formação que apresentam grandes dificuldades, por conta de suas restritas 

condições objetivas e subjetivas, para oferecer uma formação de qualidade. O currículo por 

competências; a ausência da pesquisa como atividade produtora de conhecimentos e as 

condições dos contratos de trabalho dos professores-formadores, que dificultam o trabalho 

coletivo, são aspectos que podem contribuir para uma práxis curricular que se baseie em uma 

formação superficial, aligeirada e esvaziada de uma teoria consistente. 

Entretanto foi possível observar que há tentativas de estabelecer, no âmbito dessas 

instituições, um conjunto de atividades acadêmico-pedagógicas, que buscando articular teoria 

e prática, podem oferecer alternativas, dentro das possibilidades reais e concretas onde estas 

instituições se inserem; de contribuir para algum avanço na compreensão e na prática 

educativa que formam os profissionais da educação. Por outro lado, além dos aspectos já 

evidenciados, que dificultam a realização de uma práxis curricular com base em um trabalho 

coletivo, parece contribuir de modo significativo o fato de que todos os professores-

formadores que responderam ao questionário não residem na cidade onde está situada a 

instituição formadora. 

 

4.7 Conhecimento Escolar, formação de professores e práticas curriculares nos ISEs: 

concepções e práticas 

 

A formulação desta temática está radicada nas informações obtidas através das 

entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores pedagógicos das 

instituições/campo da Pesquisa Exploratória. Depois de realizadas as entrevistas, 

transcrevemo-las na íntegra. Esse momento foi possibilitando o segundo contato com o 

conteúdo, objeto de análise, na medida em que o primeiro contato ocorre já com a realização 

da entrevista, momento este em que já vislumbramos, mesmo que caoticamente, alguns 
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elementos que estabelecem alguma relação com o nosso objeto de pesquisa; sua 

problematização e os objetivos que definimos como aqueles que orientam a nossa pesquisa e 

o processo de construção do conhecimento.  

Após a transcrição, procedemos com uma ação que podemos denominar de “edição” 

das entrevistas. Montamos um quadro – “unidade de registro” em que fomos agrupando os 

conteúdos na relação que estabelecem com as categorias que orientaram a formulação das 

questões. A princípio eram elas: Concepção de formação de professores; Práticas 

Curriculares; e Conhecimento escolar. Assim, por exemplo, sempre que surgiu, no decorrer 

do texto já transcrito, referências à concepção de formação de professoresno, fomos 

agrupando em torno dessa categoria. Assim, fomos formulando, a partir desse contato, as 

nossas primeiras questões, ou também, os primeiros pressupostos. Procedimento que ocorre 

com o nosso olhar sempre orientado pelos objetivos da pesquisa e à luz das categorias que 

orientaram as questões. Assim é que o conteúdo vai- se mostrando para nós, na relação que 

estabelece com as categorias analíticas definidas a priori. Mas o conteúdo que se vai 

revelando, em vários momentos, também se “descolam” das categorias definidas a priori, 

dando origem as categorias empíricas. Isso ocorre porque questões correlatas, dizendo 

respeito às práticas realizadas nos processos formativos, vão sendo tratadas ao longo da 

entrevista e porque a realidade possui, de qualquer modo, autonomia em relação às categorias 

analíticas definidas a priori. Porém, mesmo sendo empíricas, não está, de forma absoluta, 

descoladas das categorias que orientaram a busca das informações. Desse modo, fizemos o 

trabalho de “edição”, respeitando a expressão das relações que conformam a realidade dos 

sujeitos, mas com o olhar voltado para as informações que pudessem sugerir, como já dito: 

concepção de formação; práticas curriculares (planejamento, desenvolvimento e avaliação); 

conhecimento mediador da formação. Combinaram-se categorias definidas a priori e 

categorias que surgiram no decorrer do processo de organização, sistematização e análise do 

conteúdo. 

 Cabe ressaltar o esforço no sentido de abstrair as categorias definidas a priori, posto 

que elas estabelecem uma relação de indissociabilidade entre si. Foi possível graças a 

tentativa inicial de agrupar, no roteiro de entrevistas, questões que pudessem guardar entre si 

aproximações temáticas. Para realizar a enumeração e avançar no processo de agrupamento 

adotamos como critério a freqüência com que aparecem os mesmos termos ou expressões 

advindas dos sujeitos. Esse critério permite observar regularidades, mesmo quando advém 

de sujeitos distintos, porém circunscritos a questões semelhantes. Atribuir o mesmo valor 
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para itens correlatos permite um processo de agrupamento que é, em última instância, o 

processo simultâneo de organização/tematização das informações. Ao mesmo tempo, esse 

agrupamento de questões facilita a identificação das categorias empíricas, surgidas no 

decorrer do tratamento dos dados. 

Dado que o objetivo da Pesquisa Exploratória foi buscar informações gerais e 

estabelecer aproximações em torno da práxis curricular, construiremos este momento do 

texto de modo a não tratar cada entrevista isoladamente. Essa estratégia, todavia, será seguida 

sempre respeitando e destacando, quando necessário, as particularidades observadas em cada 

instituição campo de pesquisa. 

 

4.8 Situando os ISEs e a dinâmica na Pesquisa Exploratória 

 

Realizamos, no início deste capítulo, um breve histórico do surgimento dos ISEs em 

Pernambuco, fazendo referencias ao período em que surgiram, amparados por um projeto de 

educação que visava expandir o ensino superior via iniciativa privada; propósito que atingiu 

de modo substancial a formação de professores. 

Com base nessa questão tornou-se de nosso interesse indagar sobre o processo que 

ensejou a formulação das propostas/projetos curriculares dos cursos pleiteados, nessas 

instituições. De modo geral, as informações coincidem com aquelas dadas pelos professores-

formadores, ou seja, a de que os referidos projetos não foram objeto de discussão coletiva no 

âmbito de tais instituições. A diferença reside em que o surgimento do ISE 1-ZM se dá em 

pleno funcionamento da faculdade, que já existia desde 1972 e oferecia outros cursos de 

licenciatura. Nesse caso, informou-se que a direção da faculdade procedeu com a escolha de 

um profissional, no âmbito da instituição, que julgava em condições de esboçar um projeto 

de Curso Normal Superior. Feito os primeiros trabalhos, procuraram assessoria junto ao 

Conselho Estadual de Educação, com vistas a dirimir dúvidas, principalmente no que tange à 

legislação.  

No caso dos Institutos 1-A e 2-A, sendo o Curso Normal Superior pioneiro, não 

existiam enquanto instituição, carecendo, ao menos circunstancialmente, de um grupo de 

pessoas aptas que pudesse ser chamado a discutir e propor um projeto de formação. No caso, 

procuraram profissionais que julgaram em condições de elaborá-lo e encaminhá-lo às 

instâncias competentes para os devidos trâmites legais. Informações do diretor pedagógico do 

ISE 1-A dão conta de que se chegou a constituir uma comissão, com vistas à elaboração, na 
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mesma época, dos projetos de mais dois ISEs, localizados em municípios próximos. Essa 

comissão foi composta pelos futuros proprietários das instituições, assessorada por uma 

especialista na área de educação procedente do Recife – PE. Pressupõe-se que as instituições 

em questão devam possuir uma proposta comum de formação. Em todos os casos, a 

elaboração do projeto do curso se fez concomitantemente ao projeto de criação e 

funcionamento do lócus, no caso, o Instituto.  

As análises em torno das categorias extraídas das entrevistas têm sentido, quando 

relacionadas aos objetivos da pesquisa exploratória. Compreender a dinâmica que orienta e 

dá materialidade às práticas curriculares nos ISES – ou em qualquer instituição formadora de 

professores – é de certo modo considerar a estreita relação que há entre essa dinâmica; a 

concepção de formação de professor que estrutura as práticas formativas e o tipo ou a 

natureza do conhecimento que julgam essencial à tal formação. Dessa forma, no que tange às 

questões de natureza pedagógica, a nossa análise tem como referencia três categorias que 

orientaram as entrevistas, sendo elas: práticas curriculares, formação de professores e 

conhecimento escolar. Já afirmávamos da dificuldade em tratar de modo separado as 

categorias que nortearam a elaboração das questões da entrevista semiestruturada e do 

questionário, aplicados aos coordenadores dos cursos e aos professores, respectivamente. O 

nosso método de abordagem requer que tratemos as categorias em sua relacionalidade, de 

modo que cada uma esteja amparada na outra e lhe sirva de subsídio.  

Entretanto iniciar por uma ou outra categoria é, em nossa abordagem, irrelevante. Já 

que uma concepção de formação de professores só se materializa em suas finalidades no 

âmbito das práticas curriculares e a prática requer, como uma de suas estruturantes, a 

concepção referida. Do mesmo modo, o processo de construção do conhecimento escolar só 

tem sentido no âmbito das práticas curriculares, orientados, ambos, por uma concepção de 

formação. Assim, indagamos: como se caracteriza, grosso modo, as práticas curriculares nos 

ISEs em questão? Qual a relação entre a concepção de formação de professores e essas 

práticas curriculares? De que modo a concepção de formação de professores e as práticas 

curriculares incidem na construção e na natureza do conhecimento escolar, nesses espaços de 

formação? 

Temos tomado as práticas curriculares como práticas formativas materializadas 

através de um conjunto de atividades didático/pedagógicas que se realizam no âmbito da 

instituição formadora, orientada pelos processos de planejamento, desenvolvimento e 

avaliação do currículo. Os dados obtidos a partir das entrevistas com os coordenadores 
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pedagógicos das instituições/campo revelaram que as práticas curriculares nesses espaços de 

formação estão caracterizadas por dois aspectos essenciais: pelo esforço no sentido de 

promover um conjunto de atividades, de natureza coletiva, baseada em relações 

relativamente democráticas, cuja finalidade é favorecer ao processo de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação das práticas pedagógicas no âmbito da instituição formadora; a 

tentativa do diálogo, como modo de superar as dificuldades de concretização das atividades 

necessárias ao andamento das práticas curriculares. 

As propostas de alargamento do espaço/tempo coletivos, de natureza pedagógica, 

entre os sujeitos das práticas curriculares, por meio da realização de atividades, tais como 

seminários, palestras, comunicações, reuniões com pequenos grupos – mesmo que 

esporádicas -, como modo de socialização do conhecimento e das práticas curriculares, 

encontra resistências – como já demonstrada, mesmo de forma incipiente nos questionários 

respondidos pelos professores – nas condições precarizadas das relações de trabalho que 

predominam nessas instituições. 

Isso tem incidência nos processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação do 

currículo, impondo restrições ao processo de construção do conhecimento escolar, na medida 

em que as atividades e experiências desenvolvidas no âmbito da sala de aula, em cada 

disciplina, tende a ficar restritas à relação professor-aluno, visto que os espaços/tempos 

coletivos de socialização das vivências estão à mercê das possibilidades do tempo, quase 

sempre restrito, de permanência do professor-formador na instituição. Não estamos com isso 

afirmando que a questão fundamental do conhecimento escolar tem relação direta com o 

tempo de permanência do professor-formador no lócus da formação, nem sugerindo que esse 

conhecimento tenha uma dimensão apenas quantitativa.  

Com base nessas informações e naquelas obtidas através dos questionários, podemos 

inferir que há avanços na concepção de organização do trabalho pedagógico que dá forma e 

conteúdo à práxis curricular. Contudo as condições precarizadas de trabalho no âmbito das 

instituições mais cerceiam do que contribuem para o exercício de uma práxis curricular que 

amplie os processos de socialização do conhecimento.  

Em relação à formação de professores, além da orientação pedagógica assentar-se na 

formação de competências, atendendo ao que está definido nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em Nível Superior, 

consubstanciadas na Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, podemos observar a 

presença de um conjunto de expressões tais como: professor reflexivo; professor crítico e 



 

 
198 

participativo; professor que exerce a cidadania; professor que reflete sobre a sua prática; 

que atua em seu contexto, aparecerem com freqüência na fala dos sujeitos, quando indagados 

a respeito de qual professor se pretende formar a partir das práticas educativas, que são 

definidas para o processo de formação que ocorre na instituição. Nessa perspectiva 

observamos ainda a valorização da experiência e do que se denomina de realidade do 

aluno, como ponto de partida e de chegada dos processos formativos. A indissociabilidade 

das categorias parece evidente quando relacionamos formação e conhecimento escolar, na 

medida em que a concepção de formação adotada exige um conteúdo/forma que lhe 

corresponda.  

Nesse sentido é que, com relação ao Conhecimento escolar, ficou evidenciado que a 

matriz curricular tem uma organização disciplinar. Os dados revelam, também, que os 

processos formativos estão baseados em uma pluralidade de conhecimentos com distintas 

origens, nos componentes curriculares, sendo eles: as disciplinas que estão divididas em 

momentos teóricos e práticos; as práticas pedagógicas; o estágio curricular; as atividades 

científico/culturais e a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. Também é 

possível perceber que as relações entre os sujeitos, no interior da instituição, é também fonte 

de conhecimento e de formação do professor.  

A ênfase na prática, evidenciada na concepção de formação de professores, já 

demonstrada, influencia de modo significativo a natureza do conhecimento que os sujeitos 

julgam essencial à formação do professor. Trata-se do conhecimento que resulta da 

reflexão sobre a prática. Especialmente sobre a prática do professor, no âmbito de sua 

atividade profissional. Desse modo, atribuem relevância aos aspectos que compõem o 

cotidiano escolar, com ênfase na sala de aula e na dinâmica gerencial da escola. A esses 

aspectos aliam-se, segundo os sujeitos, a reflexão do e para o entorno ou comunidade onde a 

escola, espaço do exercício profissional, está situada. Fato não menos importante é que esses 

aspectos, quando tomados como objeto da reflexão, parece incidirem sobre eles uma pesada 

carga valorativa. São esses que, em seu conjunto, formam os conhecimentos tomados como 

mediadores para a formação do professor, nas instituições pesquisadas.  

Os dados até aqui nos mostram que a freqüência com as quais determinados termos e 

expressões surgem na fala dos entrevistados, em relação às categorias anunciadas, vão 

demonstrando que a práxis curricular que organiza os cursos de formação de professores para 

atuar na Educação Básica, nas instituições pesquisadas, apesar de não se mostrar homogênea 

em relação aos ideários pedagógicos, está, no plano do conhecimento escolar e da concepção 
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de formação, bastante influenciada pela epistemologia da prática. Ideário que tem a 

reflexão; conhecimento; experiência e cotidiano/prática como conceitos/categorias 

centrais. Essa tendência fica mais bem clara quando o conhecimento que os entrevistados 

julgam essenciais à formação dos professores é aquele cuja origem tem por base a reflexão 

sobre a prática profissional; na experiência do aluno como ponto de partida e de chegada; na 

ênfase aos aspectos que compõem o cotidiano escolar; nas dinâmicas da sala de aula e no 

gerenciamento das escolas.  

Com relação a essa tendência esboçamos alguns questionamentos. Qual a importância 

que assume, na formação de professores, a reflexão sobre a sua prática? Sendo essa reflexão 

essencial no processo formativo desses cursos, qual a concepção de prática que predomina? 

Teria essa compreensão de prática alguma relação com categorias como cotidiano escolar; 

realidade do aluno; experiência dos formandos; contexto/comunidade de origem do aluno ou 

em que vai atuar o futuro professor?  

Ao longo do nosso texto, temos desenvolvido a categoria da parcialidade 

predominando como universalidade. Temos afirmado que o conhecimento que é tomado para 

mediar os processos educativos e neles a formação de professores, nas atuais circunstâncias 

históricas, toma como objeto a parcialidade do fenômeno educativo, em substituição ao 

caráter de universalidade da ação educativa. Essa tendência teria como desdobramento um 

processo de formação que poderia contribuir de forma significativa em um fenômeno que 

denominamos de esvaziamento da teoria na formação de professores. 

Além das características apontadas acima, cabe destacar, ainda, que ao lado desses 

aspectos, foi bastante relevante na fala dos entrevistados a ideia de tomar os valores como 

conteúdo da formação. A nosso ver está presente também uma tendência ao que 

denominaríamos de axiologização da formação. Na medida em que surgem relacionadas, 

caberia ainda indagar, nos limites da concepção de formação de professores: Seriam os 

aspectos axiológicos suficientes para estabelecer uma crítica das condições sócio-históricas 

sob as quais se produz e reproduz a existência humana e nela a formação e a prática do 

professor? A ênfase nos aspectos axiológicos tem relação com a crise ética da sociedade e de 

uma provável desvalorização social do professor? A formação, com forte assento nos valores, 

está fundamentada em alguma concepção de ser social, anistórico; abstrato; parcializado e 

idealizado por uma essência definida a priori? E por último: o apelo aos aspectos axiológicos, 

na formação, seria compensatório em relação a uma possível debilidade teórica e 

epistemológica desses cursos?  
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Observamos que atividades como a pesquisa e a extensão não se fazem presentes 

como dimensões dos processos formativos, ficando o conhecimento, como produção, restrito 

às atividades de ensino. Seria a ausência, nessas instituições formadoras, de pesquisas no 

campo educacional, definidoras da natureza do conhecimento que é tomado como mediador 

para a formação dos professores? Seriam as precárias condições de trabalho docente que 

caracterizariam os ISEs, propiciadoras das influências da epistemologia da prática ou outros 

espaços de formação, portadores de condições mais adequadas resistentes a essas 

influências? 

Aproximando as tendências, vemos que juntas corroboram para tornar a nossa 

formulação da parcialidade predominando como universalidade, factível. Somos da opinião 

de que a axiologização da formação parece ser indicativa de uma crise social bastante 

acentuada. Como a concepção liberal, que é predominante, retira das relações sociais a 

origem dos conflitos e atribuem aos indivíduos em si a responsabilidade pelas contradições 

sociais, reduzem a contradição ao plano da subjetividade, de modo que a crise deixa de ser 

estrutural, do sistema e assume um caráter moral, de uma individualidade isolada. Atribui, 

desse modo, ao sujeito em si, a responsabilidade pela superação ou manutenção da 

contradição evidenciada. Nesse sentido toma o ser social em sua parcialidade e desconsidera 

o seu aspecto de universalidade.  

Um aspecto de suma importância que surge nessa Pesquisa Exploratória é em relação 

à possibilidade de transformação do Curso Normal Superior em Licenciatura em 

Pedagogia
102

. Nesse movimento, indagamos os entrevistados (coordenadores dos ISEs) a 

respeito de quais eram as expectativas em relação ao processo de transformação do Curso 

Normal Superior em Pedagogia e quais as suas motivações? Em relação ao primeiro 

questionamento, todos afirmaram serem de ansiedade por parte da comunidade acadêmica. A 

respeito das motivações, percebemos ênfase no que denominaram de amplidão da formação. 

Ou seja, se o CNS habilitava apenas para atuar nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 

atuando como professor (a), o Curso de Pedagogia abria um leque maior de formação em 
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diversas áreas de atuação, tais como gestão, avaliação e etc, sem contar que ampliava 

também o lócus de atuação, em empresas, hospitais e etc. Ao lado desses aspectos, foi 

significativo o fato de que, segundo os entrevistados, o desejo, por parte dos alunos, em 

possuírem um “diploma de pedagogo” se justificava por entenderem existir, na sociedade, 

uma ideia um pouco mais visível de quais atribuições estaria imbuída o pedagogo, enquanto 

que o egresso do CNS, além de encontrar dificuldades em estabelecer alguma identidade, 

apresentava-se como um professor que antes possuía nível médio e que agora possuía ensino 

superior, mas que habilitava apenas para as séries iniciais do Ensino Fundamental e da 

Educação Infantil. 

É possível considerar em relação a essa temática que a expectativa de transformação 

do Curso Normal Superior em Pedagogia, apesar de se fazer referências ao fato do primeiro 

não ter uma existência reconhecida; não contar com uma história que pudesse lhe dar 

“identidade”, a motivação para a mudança girou mais em torno da “amplidão”da formação 

que o curso de pedagogia pode oferecer e, desse modo facilitar empregabilidade do que a 

preocupação com um currículo que garantisse uma sólida formação teórica. Cabe indagar: a 

incidência do ideário da epistemologia da prática, observada acima, estaria restrita ao Curso 

Normal Superior, ou se faria presente também em outras licenciaturas, como Pedagogia, por 

exemplo? 

 

4.9 Objetivos da pesquisa e algumas tendências observadas com base em análises 

 

Entendemos que as considerações em torno dessa pesquisa exploratória podem ser 

feitas em duas direções: na tentativa de explicitar quais as contribuições que a mesma 

ofereceu ao nosso projeto de pesquisa; quais as tarefas de pesquisa a serem realizadas em 

decorrência de seus achados. 

Em termos dos seus objetivos, conseguimos nos aproximar do que denominávamos 

de provável campo de pesquisa (ISEs/Curso Normal Superior); coletamos informações 

importantes a respeito de sua dinâmica de funcionamento; as condições de trabalho docente 

dos professores-formadores; a concepção de formação que orienta as práticas formativas; o 

conhecimento escolar que é tomado como mediador para a formação de professores; as 

expectativas em relação ao processo de transformação do Curso Normal Superior em 

Pedagogia. Desses aspectos, foi possível observar tendências e formular pressupostos. Em 

relação às tendências abordamos aquelas que estavam relacionadas à concepção de formação, 
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práticas curriculares e conhecimento escolar. Questões que ao nortear a coleta de 

informações, foram objeto de análise. 

Além das tendências observadas com base nas análises realizadas, - importantes para 

melhor orientar os nossos pressupostos - a referida pesquisa revelou questões que somadas a 

algumas outras assumem relevância na definição de nosso projeto de pesquisa, são elas:  

 Foi possível perceber que em diversas ocasiões a criação dos ISEs não passou 

de mera formalidade, principalmente em situações nas quais já funcionavam 

as faculdades, como é o caso do ISE 1-ZM, onde a coordenadora expressava a 

sua discordância pela existência, praticamente, no mesmo espaço, de duas 

instituições com a mesma finalidade; 

 Com o advento das Diretrizes Curriculares Nacionais de Pedagogia, o 

processo de criação e expansão dos ISEs perde fôlego e se dá início a um 

processo de definhamento dessa instituição como espaço de formação de 

professores; 

 Foi ficando evidenciado que os ISEs e o Curso Normal Superior, como 

problemática do campo da formação, só podem ser compreendidos como parte 

do problema do curso de pedagogia e seus desdobramentos, como currículo e 

“lócus” de formação; 

 

4.10 Tarefas de pesquisa 

A partir das questões trazidas pela Pesquisa Exploratória, decidimos elencar algumas 

ações que denominamos de Tarefas de Pesquisa. Referimo-nos a um conjunto de atividades 

que são definidas com o objetivo de responder a demandas que o processo investigatório vai 

pondo no decorrer da pesquisa. Tarefas que têm aspectos mais relacionados à produção 

teórica e outras que dizem mais respeito a encaminhamentos práticos. Em relação ao 

primeiro aspecto é revisitar o referencial teórico com vistas a redefinir a natureza de algumas 

categorias e conceitos já construídos e avançar na formulação de outros que se tornaram 

exigência a partir da Pesquisa Exploratória. Do ponto de vista “prático” referimo-nos a (re) 

definição do campo; dos sujeitos e dos procedimentos de coleta e análise, se assim for o caso. 

 A partir da identificação das tendências, definimos a necessidade de entabular 

estudos que possam fundamentar as análises em torno desses achados. Apesar de ter situado 
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historicamente as políticas de formação de professores; seus embates; os interesses 

envolvidos e trazendo à tona alguns elementos que as fundamentam, julgamos conveniente 

formular, a partir da literatura da área e de nosso referencial teórico-metodológico, uma 

compreensão do que seja a epistemologia da prática. Com a mesma preocupação, aprofundar, 

com base nos estudos já existentes e amparados em nosso corpus teórico, a abordagem a 

respeito do que é práxis curricular. E por último, realizar, nos mesmos moldes, um 

aprofundamento em torno do que entendemos ser conhecimento escolar.  

 

4.11 Retomada da Pesquisa Exploratória e definição da segunda etapa da pesquisa 

 

Afirmamos na primeira parte deste capítulo que a Pesquisa Exploratória é uma etapa 

constituinte da estratégia metodológica desta pesquisa de doutorado. As tendências 

observadas a partir dos seus achados reafirmaram algumas de nossas conjecturas em torno da 

formação de professores, mas também deram novos elementos que o referencial teórico ainda 

não havia apontado. Esse fato, além de alargar a visão sobre o objeto de pesquisa, exigiu 

aprofundar a compreensão em torno de categorias fundamentais de nosso referencial teórico, 

como práxis curricular; formação de professores; conhecimento escolar. Além dessas, exigiu 

formular uma compreensão a respeito do que é a epistemologia da prática. Em consonância 

com a nossa abordagem teórica, a referida categoria foi formulada na perspectiva da crítica 

radical aos seus pressupostos. 

Cumprida essa etapa da pesquisa, procuramos organizar o plano da segunda etapa 

conjugando os achados da Pesquisa Exploratória com alguns elementos formulados 

teoricamente. Essa combinação, além de contribuir na melhor compreensão do objeto, 

definiu o campo de pesquisa; os sujeitos; os procedimentos de coleta e de análise das 

informações. Para o melhor entendimento dessas definições julgamos necessário apresentar, 

brevemente, o histórico de constituição de nosso objeto de pesquisa. 

O projeto inicial de pesquisa tomava como objeto de estudo o processo de construção 

do conhecimento escolar no âmbito da práxis curricular desenvolvida nos ISEs. 

Procurávamos identificar e analisar qual o conhecimento era tomado como mediador para a 

formação do professor que atua ou atuará na Educação Básica. O referido objeto, como se 

pode observar, indicava os ISEs/Curso Normal Superior como campo de pesquisa. Consta 

desse projeto, os coordenadores de curso e seus professores como sujeitos com os quais 

trabalharíamos com vistas a coletar as informações que seriam tomadas como objeto de 
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análise. Permearia a identificação e a análise desse conhecimento a sua relação com as 

políticas de formação de professores formuladas e implementadas pelos órgãos gestores das 

políticas nacionais, seus reflexos e contradições com as práticas desenvolvidas nessas 

instituições. Para tanto, buscaríamos analisar os documentos oficiais orientadores de tais 

políticas no âmbito mais geral – MEC/CNE – Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena (2002)
103

 ; Resolução n. 01 de 30 de setembro de 1999
104

 - Diretrizes Gerais 

para os Institutos Superiores de Educação (Dispõe sobre os Institutos Superiores de 

Educação, considerados os Art. 62 e 63 da Lei 9.394/96 e o Art. 9º, § 2, alíneas "c" e "h" da 

Lei 4.024/61, com a redação dada pela Lei 9.131/95). (com base no Parecer 115/99); o 

Parecer CNE/CES n. 970/99, de 09 de Novembro de 1999
105

. – que trata do Curso Normal 

Superior e da Habilitação para Magistério em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental nos cursos de Pedagogia e aqueles produzidos no âmbito das instituições 

formadoras, cuja natureza versava a respeito da organização e desenvolvimento do Curso 

Normal Superior. 

Como se poderá observar, mantivemos o nosso objeto inicial de estudo, qual seja: 

analisar no âmbito da práxis curricular o processo de construção do conhecimento escolar, 

que é tomado como mediador para a formação do professor que atua ou atuará na Educação 

Básica. O campo de pesquisa, antes identificado como os ISEs/Curso Normal Superior, 

entretanto, sofreu alterações. Se durante a Pesquisa Exploratória já se observava que essas 

instituições solicitaram, com base na Resolução CNE/CP N° 1, de 15 de Maio de 2006, que 

institui as Diretrizes Curriculares para o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura, a 

transformação do Curso Normal Superior em Pedagogia, constatou-se que ao fim de sua 

realização, em todas as instituições/campo, funcionavam o Curso de Pedagogia em lugar do 

Curso Normal Superior. Esse fato além de promover reorientações em nosso projeto original 

trouxe elementos antes inobservado e passou a compor o nosso objeto de estudo,    

alargando-o. Confirmava-se uma tendência surgida na Pesquisa Exploratória: com o advento 

das Diretrizes Curriculares Nacionais de Pedagogia, o movimento de criação e expansão dos 

ISEs perde fôlego e se dá início a um processo de definhamento dessa instituição como 

espaço de formação de professores. Outro aspecto significativo, surgido também neste 
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momento, com conseqüências importantes em nossa pesquisa e no referencial teórico é que 

foi ficando evidenciado que os ISEs e o Curso Normal Superior, como problemática do 

campo da formação, só podem ser compreendidos como parte do problema do curso de 

pedagogia e seus desdobramentos, como currículo e “lócus” de formação.  

 

4.12 O campo, as fontes e os sujeitos da segunda etapa da pesquisa 

 

Além desses aspectos – acima mencionados -, julgados importantes na redefinição 

dos critérios do campo de pesquisa, outro não menos importante, diz respeito ao fato de que 

observamos haver muitas semelhanças naquilo que denominamos de práxis curricular entre 

as instituições onde realizamos a Pesquisa Exploratória. Os seus dados revelaram que as 

categorias; concepção de formação; práticas curriculares e conhecimento escolar, definidas a 

priori para orientar a busca das informações, apresentavam similitudes no modo como se 

expressavam na realidade dessas instituições/campo. As categorias como condições de 

trabalho docente e transição do curso normal superior para pedagogia, surgidas no decorrer 

da pesquisa, também apresentaram resultados que julgamos aproximativos. A partir dessas 

constatações - apreciadas como tendências -, julgamos que não incidiria em desvio de 

qualquer natureza se optássemos por realizar a nossa pesquisa em outro espaço geográfico, 

distinto daquele da Pesquisa Exploratória.  

Sem que representasse uma mudança substancial, deslocamos o nosso objeto de 

pesquisa do âmbito do Curso Normal Superior para situá-lo no Curso de Pedagogia. Essa 

mudança se explica pelo processo de transição do primeiro curso no segundo, produto, como 

já mencionado, da aprovação e publicação, durante a Pesquisa Exploratória, das Diretrizes 

Curriculares de Pedagogia. Desse modo, tornou-se de nosso interesse agregar ao estudo, a 

busca de informações a respeito da trajetória que fez transformar o Curso Normal Superior 

em Pedagogia, de modo a identificar aproximações e distanciamentos entre ambos. 

Definimos, então, que o campo de pesquisa seria aquele cujas instituições tivessem 

experimentado o Curso Normal Superior e agora oferecessem o Curso de Pedagogia. 

Encontramos na cidade do Recife duas instituições que correspondiam aos nossos 

novos critérios. Uma na esfera administrativa privada – que denominamos IES 01 - e a 

segunda de natureza pública, federal – denominada de IES 02. A primeira funcionou na 

qualidade de Instituto Superior de Educação – ISE. O processo que transformou o Curso 

Normal Superior em Pedagogia veio acompanhado da transformação do ISE em Faculdade. 
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A segunda procedeu com a instalação e funcionamento do Curso Normal Superior e com o 

advento das Diretrizes (2006 - já aludidas) operou a transformação desse curso em 

Licenciatura em Pedagogia. Aliado aos critérios mencionados está o fato de que, nos 

primeiros contatos, foram oferecidas as condições de realização da pesquisa, como facilidade 

no acesso e aceitação dos sujeitos sem resistências significativas à presença do pesquisador. 

Ressaltamos que as diferenças relativas às esferas administrativas das IES/campo, e a relação 

Curso Normal Superior/Pedagogia, apesar de sugerir, não têm a pretensão de desenvolver 

uma pesquisa comparativa. 

Definido o campo, apresentamos as fontes. Estas se compõem de dois tipos. Os 

documentos que denominamos de nacionais e aqueles circunscritos ao âmbito das 

instituições/campo. O primeiro corresponde à produção oficial/CNE e trata das orientações 

para a organização e funcionamento do Curso de Licenciatura em Pedagogia. A segunda 

fonte diz respeito aos documentos produzidos nos limites das IES/Campo. Os últimos estão 

divididos em duas partes. A primeira parte são aqueles relacionados à criação do Curso 

Normal Superior em cada instituição/campo; a segunda parte se compõe dos documentos 

cuja finalidade foi de promover a organização, instalação e funcionamento do Curso de 

Pedagogia. Foram documentos eleitos para a análise, porque sendo documentos de forte 

conotação mandatária, são tomados, invariavelmente, como orientadores nos processos de 

formulação e implementação do curso em questão. Nesse sentido, consideramos serem 

portadores de importantes definições no campo da organização curricular e da gestão dos 

processos formativos; trazendo em si uma concepção de formação; indicações para organizar 

os processos educativos e fazer recomendações a respeito da natureza do conhecimento, o 

qual julga essencial à formação do futuro profissional a ser formado. Constitui-se também 

objetivo dessas análises identificar aproximações e distanciamentos entre o que está proposto 

no âmbito dos documentos e sua relação com a práxis curricular. Os quadros abaixo 

apresentam os documentos selecionados. 
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Quadro 7. CORPUS DE PESQUISA DOCUMENTAL 01 

DOCUMENTO NACIONAL Ano 

Diretrizes Curriculares para o Curso Pedagogia 

 Parecer CNE/CP 

N° 5/2005 (Reexaminado pelo Parecer CNE/CP N° 3/2006); 

 Resolução 

CNE/CP N° 1, de 15 de Maio de 2006 

 

2005 

 

2006 

 

 

Quadro 8. CORPUS DE PESQUISA DOCUMENTAL 02 

DOCUMENTOS DAS IES/CAMPO DE PESQUISA Ano 

IES 01 Projeto Pedagógico Institucional – Implantação do Curso Normal  

Superior: Licenciatura Plena em Educação Infantil e Licenciatura 

Plena dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

Projeto Pedagógico de Curso/Transformação do Curso Normal 

Superior em Curso de Pedagogia. 

2000 

 

 

(2006) 

 

IES 02 Projeto Pedagógico do Curso Normal Superior; 

Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia,  

Licenciatura. 

2004 

2006 

 

 

Realizar pesquisas no campo das Ciências Humanas, portanto, no âmbito da realidade 

humana é tratar necessariamente de sujeitos. O modo como adentram os processos de 

pesquisas são os mais diversos. Às vezes com pouca, outras com bastante incidência. Em 

nosso caso, o objeto de estudo, ao tomar a práxis como categoria central, requer ter em 

consideração os sujeitos que a materializam, ou seja, falamos da impossibilidade de sua 

existência sem ter quem a torne realidade, uma vez que, como afirmamos no capítulo I,       

“a práxis é a esfera do ser humano.”  

A escolha dos sujeitos tem relação com o objeto e os objetivos da pesquisa, e o 

entendimento do que é o sujeito tem relação com o referencial teórico-metodológico. Desse 

modo, os temos como sujeitos históricos, criadores de relações sociais e ao mesmo tempo 

produtos delas; relações construídas a partir da maneira como organizam seus processos de 

produção e reprodução de sua existência material e espiritual. Segundo Severino (1994), os 

homens estabelecem em sua vida em sociedade diferentes relações que, em resumo são: 
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1. Relações econômicas-produtivas, onde os homens, através do trabalho, 

estabelecem um processo simbiôntico com a natureza;  

2. Relações político-sociais, ou seja, aquela em que os homens estabelecem 

relações entre si, processos mediatizados pelo poder e; 

3.  Relações simbólico-culturais, onde os homens produzem e reproduzem 

conhecimentos e valoração num processo de significação da 

subjetividade. (p.46 et. seq.) 

 

Dessas relações, brotam os complexos que procuram responder às necessidades 

vinculadas às dimensões da existência. Articuladas entre si, essas dimensões compõem o ser 

social e, na relação com a dimensão que está diretamente vinculada, atua em seus processos, 

ora de modo a reproduzir a ordem societária, ora para negá-la, desenvolvendo práticas que 

buscam superar as relações cristalizadas pelas práticas sociais. Nessa contradição expressam-

se situações de resistência ou de consentimentos. Revela-se o sujeito como ser ativo, que 

dentro dos limites históricos escolhem as alternativas que se lhe apresentam. 

Para a nossa pesquisa, além das quatro (04) pessoas selecionadas na pesquisa 

exploratória (primeira fase), selecionamos, para esta fase, oito (08) pessoas. Como cada 

entrevista é tratada em profundidade, sendo o quadro de estudo, sobretudo qualitativo, 

questões de amostragem se tornam secundárias, mas a seleção de entrevistados deve ser 

explicitada e justificada de acordo com os objetivos que se pretende alcançar. Procedemos 

com a seleção dos sujeitos de modo a que, realizando entrevistas semiestruturadas 

pudéssemos identificar as práticas pedagógicas que, no âmbito da instituição, dão 

materialidade à práxis curricular; perceber como se estabelece a relação entre práxis 

curricular e construção do conhecimento, considerando que o currículo, enquanto práxis, 

pressupõe o processo de planejamento, desenvolvimento e avaliação, e o conhecimento 

escolar, como dimensão dessa práxis implica sua seleção, organização e socialização. 

Buscamos informações a respeito das práticas de formação que incluísse a concepção; as 

estratégias e as finalidades do curso. E ainda obter informações a respeito do processo de 

transição do curso normal superior para pedagogia. Buscamos tratar de todas essas questões 

com todos os sujeitos. Entretanto dada a especificidade de cada um, as questões recebiam 

tratamento diferente, sempre que se tratava de sujeitos diferentes. A incidência temática se 

estabelecia sempre quando o sujeito, a partir do seu lugar, podia dar maior ênfase a este ou 

aquele aspecto.  

Entrevistamos os coordenadores de curso, por entender serem estes os sujeitos que, na 

sua estrutura organizacional, têm a incumbência de coordenar as atividades pedagógicas com 
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vistas a dar materialidade ao currículo proposto. Assim, buscamos perceber como se 

desenvolve o movimento curricular; como se planeja; como são e quais são os espaços dentro 

da instituição que favorecem a uma prática integradora ou fragmentada de construção do 

conhecimento escolar; as instâncias decisórias, se individuais ou coletivas; as contradições 

entre o currículo proposto e o currículo vivido; etc., Nessa perspectiva, realizamos as 

entrevistas com dois (02) coordenadores, sendo um (01) de cada curso, de cada instituição.  

Realizamos entrevistas com os professores-formadores – dois (02) em cada 

instituição -, posto que, em última instância, são eles os sujeitos que, no processo de 

formação, têm papel relevante na seleção, organização e socialização do conhecimento 

escolar, mediador da formação do futuro professor. Com eles, procuramos identificar o modo 

como realiza o processo acima aludido; suas influências; seus referenciais; suas concepções 

de formação e de conhecimento escolar; as relações que estabelecem entre o proposto na 

matriz curricular e o feito no âmbito da relação professor-aluno; sua margem de autonomia 

para tomar decisões em relação à escolha de determinados conhecimentos em lugar de 

outros; as condições materiais/objetivas de realização do trabalho pedagógico/docente e etc. 

Consistiu ainda como critério de escolha, entre os professores das instituições, aqueles que 

estavam trabalhando, ou tiveram experiências, no âmbito do curso, com as disciplinas ou 

componentes curriculares cujo conteúdo estivesse mais identificado com a ideia de 

“práticas”.  

Compôs também o quadro dos sujeitos de nossa pesquisa, aqueles cuja atuação no 

âmbito da instituição lhe oportunizou a experiência no Curso Normal Superior e Curso de 

Pedagogia, e teve papel relevante ou que acompanhou, de forma mais atenta, o processo que 

culminou na transformação do primeiro curso, no último. Desse modo, entrevistamos a 

diretora da faculdade (01) e na outra instituição uma (01) professora que, na ocasião, ocupou 

a função de vice-coordenadora do Curso Normal Superior e veio a compor o grupo 

responsável pela proposta de transição. Nessas entrevistas, pretendíamos identificar as 

motivações da transição; as opiniões a respeito das potencialidades de formação de um curso 

e de outro; as expectativas dos sujeitos envolvidos nos processos formativos, particularmente 

os alunos. No processo de elaboração das questões que nortearam as entrevistas 

semiestruturadas, além de buscar estabelecer coerência com os objetivos da pesquisa, 

levamos em consideração as tendências e os pressupostos formulados por ocasião da 

Pesquisa Exploratória. Os quadros abaixo apresentam as entrevistas realizadas 
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Quadro 9. CORPUS DE PESQUISA - ENTREVISTAS – IES – 01 e IES - 02 

Sujeitos IES 

Diretora da Faculdade IES - 01 

Coordenadora do Curso IES - 01 

Professora 01-A IES - 01 

Professora 01-B IES - 01 

Vice-Coordenadora  IES - 02 

Coordenadora do Curso IES - 02 

Professora 02-A IES - 02 

Professora 02-B IES - 02 

 

4.13 Construindo um Modelo de Análise 

 

Com a definição do corpus da pesquisa, tomamos, para proceder com o tratamento 

das informações, a exemplo da Pesquisa Exploratória, a análise de conteúdo e, em seu 

interior, a análise temática. Em se tratando dessa análise é razoável considerar que o seu 

processo tem início com base no conteúdo expresso. No entanto é necessário ir além das 

aparências. A rigor, tem a pretensão de ingressar nos liames do conhecimento, com vistas a 

apreender os seus estruturantes; pressupõe um processo de reelaboração do conteúdo, objeto 

de análise. Processo que mediado pelos objetivos da pesquisa, pelo seu objeto e seus 

referenciais teóricos imprime uma nova inteligibilidade à realidade, tomada como objeto de 

investigação. Desse modo, como um conjunto de técnicas, a análise de conteúdo estabelece 

uma relação de flexibilidade com a teoria e o método que o investigador toma para conduzir 

a sua pesquisa. 

Entretanto a flexibilidade não significa ausência de rigor metodológico. Sem a 

pretensão de “engessar” o processo de construção do conhecimento, recuperamos para essa 

fase de pesquisa a trajetória dos “polos cronológicos”. Convém salientar que esses 

momentos separam-se como método de pesquisa, não como processo de trabalho. 
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É lugar comum afirmar que o processo de análise de conteúdo se faz, relacionando-o 

com o referencial teórico-metodológico, construído ao longo da pesquisa; em consonância 

com o objeto de estudo em questão e alinhando-o aos seus objetivos. Em síntese, significa 

afirmar a necessidade de sugerir, a partir desses referenciais, um “modelo” de análise que, 

pressupondo um método e um referencial teórico, possa organizar; sistematizar; construir e 

expor o conhecimento com base nas informações obtidas.  

O nosso modelo de análise – considerando o acima estabelecido – compõe-se das 

categorias pedagógicas: práxis curricular; formação de professores; conhecimento escolar e 

epistemologia da prática. Essas categorias, por serem formuladas com base no materialismo 

histórico e dialético, têm na categoria Ser Social a sua referência. Dada a sua centralidade é a 

categoria que dá unidade às demais, que as agrega. De modo que nenhuma delas, que 

compõe esse quadro de análise, é formulada sem que dela prescinda. Em síntese, Ser Social 

define-se como sendo, em termos de concepção de homem, a unidade entre o singular e o 

universal, mediado pelo particular. Graficamente, podemos assim representar: 

 

 

 

 

Reafirmamos que o ser social tem como pressuposto ontológico o trabalho como seu 

elemento fundante. Como a categoria de ser social pressupõe a de práxis e sendo esta 

definida, em última instância, como “a esfera do ser humano”, passa também a constituir o 

universo das demais categorias. Afirma-se, dessa maneira, um método de análise cujo 

fundamento reside na indissociabilidade das categorias. Com vistas a evitar a dispersão e 

manter a unidade das categorias, trabalhamos com “parcialidade predominando como 

universalidade” permeando toda a análise. Temos afirmado ao longo desta tese que esta 

categoria tem sido aquela capaz de articular diferentes momentos e abordagens realizadas. 

Fig.3. Ser Social: unidade entre o singular e o universal mediado pelo particular 
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Estamos assegurando que essa categoria corresponde ao movimento que se realiza na práxis, 

em todas as suas instâncias e manifestações, e que, no atual momento histórico, o aspecto da 

imediaticidade; do contingente; do particular, portanto o fenomênico se sobrepõe ao caráter 

de universalidade da existência do ser social. Universalidade que diz respeito aos processos 

reais e concretos que permitem a produção e reprodução do ser social em sua unidade entre o 

singular e o universal, mediado pelo particular. Constitui também parte desse modelo, os 

pressupostos teóricos e de pesquisa por nós formulados, bem como os achados da Pesquisa 

Exploratória. 

 

4.14 A Exploração do material 

 

Os “polos cronológicos” acima aludidos não sugerem, necessariamente, um processo 

de divisão hierárquica e rígida do processo de pesquisa, em que a organização e a análise das 

informações consistam em processos separados ou superpostos. Por outro lado, requer um 

mínimo de organização com vistas a proceder com as etapas sugeridas. Desse modo, 

realizamos a pré-análise, organizando o material, ou seja, definindo os documentos a serem 

analisados; agrupando as entrevistas e constituindo, como já demonstrado, o corpus da 

pesquisa. 

O processo de exploração do material, em nosso caso, teve início com a transcrição 

das entrevistas e com a leitura preliminar dos documentos. Concluídas as transcrições das 

entrevistas e a leitura dos documentos, procuramos estabelecer as unidades de registros, para 

cada entrevista realizada e para cada documento lido. Construímos as unidades de registro 

por um processo que, partindo das categorias estabelecidas, agrupava as informações em 

torno delas. O procedimento de partir das categorias definidas teve por objetivo manter o 

foco de análise, evitando incorrer na dispersão das informações, dada a quantidade e a 

diversidade dos temas e das discussões suscitadas no material, objeto de análise. Esse 

processo fez surgir as temáticas e as subcategorias que explicitam de forma objetiva a 

natureza das categorias aludidas. O critério para a enumeração e quantificação foi o mesmo 

da Pesquisa Exploratória, ou seja, a freqüência com que aparecem os mesmos termos ou 

expressões advindas dos sujeitos, permitindo desse modo observar as regularidades 

Como pode ser percebido, o processo de construção do conhecimento requer um 

método de trabalho que, respeitando as etapas de organização, análise e exposição, possa 

articulá-las. Para isso partimos para a abstração das informações, na qual se faz a dissociação 
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relativa da informação e desmontando-a, reconstruímos, inserindo-a no contexto/campo dos 

objetivos e do objeto da pesquisa, mediada pelo referencial teórico, cujas bases orientarão 

todo o processo de construção do conhecimento novo. Esse é um exercício metodológico em 

que partindo da categoria estabelecida, em sua totalidade, procedemos com a sua 

decomposição em subcategorias/temas, surgidas no processo de exploração e organização do 

material. Esse conjunto é, em síntese, a categoria em sua totalidade. 

No âmbito desse texto, trataremos inicialmente de proceder com a exposição do 

processo de decomposição das categorias em temas, para nos capítulo seguintes, utilizando-

se da análise de conteúdo e do nosso modelo de análise, fazer o caminho de volta, ou seja, 

recompor a categoria, apreendendo o movimento das suas relações, de modo que resulte na 

categoria iniciada, porém qualitativamente diferente do início, visto que foi reconstituída a 

partir do imbricamento com os elementos empíricos. Nesse processo, a categoria se renova e 

se constrói o conhecimento novo. 

 

4.15 Exposição das informações e decomposição das categorias: práxis curricular; 

formação de professores e conhecimento escolar 

 

Se por um lado a nossa pesquisa não tem por objeto a comparação entre o Curso 

Normal Superior e a Licenciatura em Pedagogia, a Pesquisa Exploratória revelou a 

impossibilidade em abordar a temática da formação de professores e nela as políticas e as 

práticas curriculares que organizam essa formação, nas últimas décadas, no Brasil, sem 

remeter-se a essas experiências. Reafirma-se aqui a ideia de que o Curso Normal Superior e o 

ISE são constituintes de uma problemática que contempla necessariamente todo o debate em 

torno do currículo de Pedagogia, aí se incluindo práxis curricular e conhecimento escolar. 

Surgindo no decorrer da pesquisa, essa relação tornou-se objeto de análise sem que 

consista, como afirmamos, em questão central. Interessamo-nos em buscar informações sobre 

o movimento de transformação de um curso em outro, observando e analisando, mesmo que 

preliminarmente, suas concepções de formação, a práxis curricular que suscita, bem como a 

concepção de conhecimento, presentes no Curso Normal Superior. Buscamos também 

identificar quais as aproximações e distanciamentos em relação ao Curso de Pedagogia.  
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4.16 A transição do curso normal superior para a licenciatura em pedagogia 

 

As informações para este fim foram coletadas a partir de entrevistas realizadas com a 

diretora da faculdade IES – 01 (01) e na outra instituição IES – 02 uma (01) professora, que 

ocupou a função de vice-coordenadora do Curso Normal Superior, vindo compor, 

posteriormente, a comissão responsável pela proposta de transição. Como já informado, 

nessas entrevistas o objetivo foi identificar as motivações da transição; as opiniões a respeito 

das potencialidades de formação de um curso e de outro; as expectativas dos sujeitos 

envolvidos nos processos formativos, particularmente os alunos; as prováveis causas da 

efemeridade do Curso Normal Superior.  

Dessa categoria empírica surgiram quatro temáticas bastante significativas: 

Concepção/finalidades do Curso Normal Superior (aí se inclui concepção de formação e de 

conhecimento escolar);Concepção/finalidades do Curso de Pedagogia (aí se inclui concepção 

de formação e de conhecimento escolar);Causas do definhamento do Curso Normal Superior; 

Expectativas da transição. 

 

4.16.1. Práxis Curricular 

 

Em se tratando da práxis curricular, realizamos entrevistas com dois (02) 

coordenadores pedagógicos, sendo um (01) de cada instituição e com quatro (04) 

professores-formadores, sendo dois de cada instituição. Como já afirmado anteriormente, 

buscamos com a entrevista perceber como se desenvolve e se constrói as relações que 

orientam o movimento curricular; como são e quais são as práticas de planejamento; como 

são e quais são os espaços dentro da instituição que favorecem a uma prática integradora ou 

fragmentada de construção do conhecimento escolar; as instâncias decisórias, se individuais 

ou coletivas; as contradições entre o currículo proposto e o currículo vivido; etc. Em um 

processo de decomposição dessa categoria, observamos que em seu âmbito surgem as 

seguintes temáticas: práticas de planejamento; indicadores de planejamento; a relação entre o 

perfil do aluno a ser formado e as condições de realizar o planejado; socialização das 

experiências curriculares; e a avaliação das práticas curriculares. 

 

 

 

 



 

 
215 

4.16.2. Formação de Professores 

 

Com a categoria formação de professores, as entrevistas foram realizadas com os 

mesmo sujeitos. Buscamos identificar a concepção de formação que orienta as práticas 

formativas do curso em questão. Diferentemente do que ocorreu com a categoria anterior, 

surgem nas informações dos sujeitos algumas temáticas que são diferentes. Em relação aos 

coordenadores pedagógicos, temos perfil do aluno; concepção de formação; 

conteúdo/estratégia de formação; concepção de prática. Nas informações dos professores-

formadores, além das temáticas já observadas junto aos coordenadores pedagógicos, a elas se 

junta: relação teoria/prática. 

 

4.16.3. Conhecimento Escolar 

 

Em se tratando da categoria conhecimento escolar, realizamos as entrevistas com os 

mesmos sujeitos, quais sejam: dois (02) coordenadores pedagógicos, sendo um de cada 

instituição e quatro (04) professores, sendo dois de cada IES. Nosso objetivo foi identificar a 

compreensão que os sujeitos têm do que é esse conhecimento; suas estratégias de construção; 

as motivações que possuem para escolher os conhecimentos que julgam os mais adequados à 

formação; os aspectos que influenciam as suas escolhas, etc. Da entrevista com os 

coordenadores, extraímos as seguintes temáticas: concepção de conhecimento escolar; 

conhecimentos essenciais à formação e cotidiano escolar/conhecimento formador. Com os 

professores-formadores, extraímos as seguintes temáticas: concepção de conhecimento 

escolar; elementos influenciadores do conhecimento escolar; indicadores de seleção dos 

conhecimentos; conhecimento formador/cotidiano escolar. 

 

4.17 Documento 

 

O procedimento em relação aos documentos
106

 foi semelhante às entrevistas. A leitura 

do seu conteúdo tem como ponto de partida os objetivos da pesquisa; a relação com o objeto 

de investigação e as categorias definidas a priori. O método de decomposição das categorias 

em temas segue sendo o mesmo utilizado com as entrevistas. Todavia, dada a complexidade 

da temática, as categorias incidem com mais ou menos frequência em um momento ou outro 

                                                 
106

 Trata-se do corpus de pesquisa documental 01 e 02, referenciados neste capítulo. 
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das fontes. Observa-se também que, nesse caso, surgem categorias no decorrer do processo 

de exploração do material.  

Em relação às Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia, Licenciatura; 

Parecer CNE/CP n° 5/2005 (Reexaminado pelo Parecer CNE/CP N° 3/2006); Resolução 

CNE/CP N° 1, de 15 de Maio de 2006, (Documentos Nacionais) extraímos as seguintes 

temáticas: aspectos históricos e inspiradores das diretrizes do curso de pedagogia; 

finalidades do curso de pedagogia; princípio e objetivos do curso de pedagogia; 

organização do curso de pedagogia. 

O documento cujo título é Projeto de Licenciatura: Magistério das Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental/2000 – IES – 01, surgiu a partir da categoria de práxis curricular: 

currículo/concepção. Da categoria formação de professores, surge: estratégias de formação e 

perfil do egresso. Em relação a conhecimento escolar tem-se o conhecimento formador. 

Dessa mesma instituição a leitura do documento, Projeto de Transformação do Curso Normal 

Superior em Curso de Pedagogia/2006 (IES – 01), seguindo a mesma orientação anterior, 

sugeriu as seguintes temáticas: Finalidades/Objetivos do Curso de Pedagogia; Práxis 

Curricular: concepção de currículo e concepção de práxis curricular; Formação de 

Professores: aspectos inspiradores do curso de Pedagogia; concepção de formação e 

estratégias de formação. Para o conhecimento escolar: conhecimento formador. 

Com relação à IES – 02, os documentos são: Projeto Pedagógico do Curso Normal 

Superior/2004 e Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia, 

Licenciatura/2006. Em se tratando do primeiro, na categoria de práxis curricular, apareceram 

as temáticas: currículo/concepção; organização do curso. Para a formação de professores 

surgiram as temáticas: aspectos inspiradores do Curso Normal Superior; a universidade e a 

formação de professores; estratégias de formação; perfil do egresso. Sobre o conhecimento 

escolar, tem-se conhecimento formador. Para o segundo documento, surgiram em torno da 

categoria de formação de professores, as seguintes temáticas: aspectos inspiradores do Curso 

de Pedagogia; concepção de formação e perfil profissional. Com a categoria de práxis 

curricular, surge a temática de avaliação das práticas de formação e de organização do 

curso. Em se tratando do conhecimento escolar, aparece a de conhecimento formador.  

A análise das informações coletadas, por conta da realização da Pesquisa 

Exploratória, foi ajudando a construir o nosso pressuposto de que o ideário da epistemologia 

da prática exerce uma influência significativa nos projetos e nas práticas curriculares, cuja 

finalidade é organizar a formação dos professores para atuar na Educação Básica. As suas 
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categorias centrais, como reflexão, conhecimento, experiência e cotidiano, assumem 

papéis fundamentais como estruturantes do discurso e das práticas educativas no âmbito da 

práxis curricular, que materializa as atividades de formação. Porém o ideário pedagógico se 

formula a partir do modo como os sujeitos concebem e abordam os problemas da realidade, 

aí incluídos a relação teoria/prática, no âmbito das práticas educativas e da relação 

educação/sociedade na dimensão das práticas sociais. Em nosso entendimento, o ideário da 

epistemologia da prática é a expressão, no campo das concepções e práticas de formação de 

professores, de um método e de uma teoria cuja abordagem das dimensões se faz transferindo 

as contradições do patamar das relações sociais e depositando-as no universo do indivíduo, 

em si, alienado. Essa concepção ao materializar-se nas práticas sociais -, entre elas as práticas 

educativas-, propicia o movimento que vimos denominando de parcialidade predominando 

como universalidade, como contradição que estrutura os processos de construção e 

aquisição do conhecimento escolar.  

Nos capítulos seguintes, está o nosso esforço em dar inteligibilidade, a partir do 

referencial teórico-metodológico que viemos construindo, às informações coletadas no 

campo empírico. Procuramos construir processos de aproximação com a dinâmica real da 

práxis curricular, identificando as relações que organizam e estruturam o seu movimento. 

Nessas análises, buscamos identificar traços do ideário da epistemologia da prática e suas 

implicações para a prática; para a reflexão, a organização e a materialização das práticas 

educativas que favorecem os processos de formação de professores, nas instituições que 

formam os profissionais que atuam na Educação Básica. 
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CAPÍTULO 5 DCNs-PEDAGOGIA, PPPs DE PEDAGOGIA E DO CURSO NORMAL 

SUPERIOR: PROCESSOS DE AVANÇOS E RECUOS, DE DISTANCIAMENTOS E 

DE APROXIMAÇÕES NA PRÁXIS CURRICULAR, NA FORMAÇÃO E NO 

CONHECIMENTO ESCOLAR 

 

Neste capítulo realizaremos a análise dos documentos selecionados e informados no 

corpus de pesquisa, citados no capítulo anterior, a saber: Diretrizes Curriculares para o Curso 

Pedagogia, Licenciatura: Parecer CNE/CP N° 5/2005 (Reexaminado pelo Parecer CNE/CP 

N° 3/2006); Resolução CNE/CP N° 1, de 15 de Maio de 2006; Projeto Pedagógico 

Institucional – Implantação do Curso Normal Superior: Licenciatura Plena em Educação 

Infantil e Licenciatura Plena dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; (2000 -IES -01 ) 

Projeto Pedagógico de Curso/Transformação do Curso Normal Superior em Curso de 

Pedagogia. (2006 – IES -01); Projeto Pedagógico do Curso Normal Superior; (IES- 02- 

2004); Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura. 

(IES- 02- 2006). 

Em se tratando das DCNs-Pedagogia, essa análise tem por objetivo identificar a 

práxis curricular a qual sugere para organizar o trabalho pedagógico no âmbito da instituição 

formadora; a concepção de formação que a orienta e a natureza do conhecimento escolar a 

que alude como mediador nessa formação. Com relação aos demais documentos, trataremos 

de analisá-los, orientados pelos mesmos objetivos. Em um segundo momento, buscaremos 

observar aproximações e distanciamentos nos limites das categorias definidas acima, entre as 

DCN-s de Pedagogia e os documentos que normatizam o funcionamento dos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia nas instituições/campo de pesquisa. Em seguida, intentaremos 

perceber essas aproximações e distanciamentos entre o proposto nos documentos que 

orientaram a organização do trabalho pedagógico no Curso Normal Superior e aqueles que 

nas instituições/campo orientam o Curso de Pedagogia. Reafirmamos que esse procedimento 

não tem por finalidade a pesquisa comparativa. Finalizaremos o capítulo com um esforço de 

sínteses formuladas a partir das análises propostas. 

Afirmávamos, no momento da Pesquisa Exploratória, que a análise de conteúdo 

contempla momentos de análises e de descrição das informações. Naquela ocasião, dado que 

o objetivo da pesquisa era aproximar-se de um provável campo de pesquisa e de melhor 

definição do objeto; dos sujeitos e dos procedimentos futuros, prevaleceu, de certo modo, o 
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aspecto da descrição, sem deixar de avançar, de alguma forma, nas análises; mesmo porque 

seria improvável a observação de tendências e de formulação de pressupostos sem a 

utilização desse recurso. Reafirmamos aqui a indissociabilidade da relação 

informação/análise como fundamental na construção do conhecimento. Entretanto, sendo a 

pesquisa um contínuo processo de aprofundamento na apreensão das relações que dão 

existência e movimento ao objeto de pesquisa requer ampliar o corpus teórico-metodológico 

orientador das análises. 

Buscando dar inteligibilidade ao objeto de pesquisa, portanto visando apreender as 

relações nele contidas, observamos que a análise de conteúdo, segundo Franco, tem a 

finalidade de “produzir inferência, trabalhando com vestígios e índices postos em evidência 

por procedimentos mais ou menos complexos” (2005, p. 25). Na opinião de Bardin (1977), 

“a inferência atua de certo modo, como interseção entre o processo de descrição e 

interpretação do conteúdo”. Entendemos então que a inferência mediatiza teoricamente o 

processo de apresentação das características do texto e a sua interpretação. Sendo a unidade 

entre informação e análise (dado construído/conhecimento produzido), a inferência é, nessa 

acepção, o estabelecimento de sentido e significado, de modo organizado, do conteúdo, da 

mensagem, buscando construir as relações teóricas necessárias aos processos de aproximação 

ou distanciamentos dos sentidos e dos significados das mensagens. 

Entendemos, todavia, que a inferência não se reduz a ser feita em torno do imediato. 

Requer ter em consideração o contexto dos dados; saber em que condições o conteúdo foi 

produzido. Nesse sentido, o dado, objeto de análise de conteúdo, consiste das informações, 

cujas características foram inventariadas e sistematizadas pelo pesquisador. O dado diz 

respeito ao informante, emissor da mensagem; às condições em que o conteúdo se produziu e 

permitiu a emissão da mensagem e, por vezes -, dependendo da natureza da mensagem -, o 

receptor ou destinatário da mensagem. Dito de outro modo, o dado só tem sentido quando 

contextualizado; quando produto das várias relações historicamente constituídas que o 

produziram. Assim, os autores mencionados afirmam que quando da escolha da análise de 

conteúdo, deve se escolher a unidade de registro e de contexto. Em relação a esta última 

unidade, Vala (1999) é enfático: “a unidade de contexto é o segmento mais largo de conteúdo 

que o analista examina quando caracteriza uma unidade de registro”. (p. 114). 

Para o processo de análise, que se desenvolverá a seguir, gostaríamos de esclarecer 

que, em algumas abordagens da técnica de análise de conteúdo, costuma-se afirmar a 

separação, no processo de elaboração de categorias: as “categorias criadas a priori” e as 
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“não definidas a priori” (FRANCO, 2005, pp. 58-9). A partir do modo como concebemos o 

processo de construção do conhecimento, discordamos dessa abordagem. A categoria 

empírica surge, quase sempre, aos olhos e à compreensão do pesquisador, orientada pela 

categoria teórica. Entendida como forma de ser da realidade, em seu movimento, a categoria 

empírica é, nesse caso, incorporada à categoria teórica, enriquecendo-a, dando-lhe conteúdo 

novo, sem que para isso negue, em absoluto, a sua anterior forma de ser. Dialeticamente, esse 

é um processo que denominamos de negação por superação. Se é verdade que a teoria é 

alimentada pela prática, esta última só é perceptível para o pesquisador pela ótica do 

conhecimento teórico, capaz de lhe dar os instrumentos necessários para que possa tomar a 

realidade em movimento e assimilar as relações que imprimem forma e conteúdo à categoria 

empírica. Em síntese, esse é um processo em que a categoria empírica perde essa condição 

no processo de pesquisa, para na condição de categoria teórica, retornar ao plano da empiria 

e emprestar novos subsídios ao pesquisador para identificar outras novas, em um processo 

contínuo e ad infinitu de construção do conhecimento. Estamos reafirmando a nossa postura 

metodológica de partir das categorias a priori, já definidas, para a leitura do objeto de 

pesquisa e identificar temas/categorias empíricas a partir do diálogo com as categorias 

teóricas. 

As teorias e concepções em torno da educação e de suas finalidades; as bases 

epistemológicas do conhecimento escolar; os fundamentos ontológicos que configuram o 

sujeito dos processos educativos nem sempre estão referenciados e explicitados nos textos e 

discursos que compõem as políticas curriculares. Penetrar nos meandros dessas questões 

requer um exercício de apreensão das condições sócio-históricas em que emergiram essas 

políticas. Para o período histórico apontado no documento, podemos identificar três aspectos 

– entre outros – que em conjunto caracterizam o “contexto” de sua produção: Contexto 

político-econômico – (neoliberalismo); contexto teórico-epistemológico – (pensamento pós-

moderno); contexto pedagógico – (epistemologia da prática). 

Nesse âmbito, pressupõe-se que do ponto de vista político-econômico temos o 

domínio do neoliberalismo como forma de organização das relações sociais, cujo objetivo é o 

de responder aos processos de produção e reprodução da existência humana, sob os auspícios 

da sociedade capitalista. Esse período é marcado, entre outros aspectos, por um conjunto de 

reformas que incluem desde o Estado em sua configuração administrativa; de 

“desrresponsabilização” em relação às políticas sociais e avança em um processo de 

mudanças na organização das relações de trabalho, conhecidas como reestruturação 
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produtiva, que exige um tipo de trabalho e de trabalhador distinto daquele chamado a atuar 

no âmbito da organização fordista-taylorista de produção. Arraiga-se uma concepção de 

trabalho baseada na fluidez das relações, cuja nomenclatura passa a ser conhecida como 

flexibilização, seja ela de produção ou das condições de trabalho. 

Do ponto de vista do pensamento social, pode ser observada uma forte incidência do 

pensamento pós-moderno, que se notabiliza, segundo (MASSON, 2008)
 

pelo 

“questionamento das noções clássicas de razão, de objetividade, de verdade, de progresso, de 

emancipação, de história, de igualdade, críticas às metanarrativas, às noções de estrutura e de 

totalidade, descrença no sujeito histórico, entre outras.” (p. 01). No plano pedagógico, como 

já anunciado, predomina o ideário da epistemologia da prática.  

Com base nessas questões, cabe indagar se seria possível a formulação das referidas 

Diretrizes – e demais documentos – sem que fossem influenciadas (os) por essa tríade. 

Entendemos que sendo produto das relações sociais, do conflito de interesses dos sujeitos 

históricos organizados em seus espaços de representação política como sindicatos, 

associações profissionais, partidos políticos e etc, as políticas de formação de professores não 

poderiam estar alheias a este conjunto de questões, pois como afirma Saviani (2003),  

 

Tanto por estar diretamente ligado a questões do conhecimento – que se produz, se 

reproduz, se firma e supera-se na polemica, no enfrentamento conflituoso peculiar à 

luta de ideias –quanto pelas dimensões de poder inerentes à sua elaboração e 

realização, o currículo é quase sempre produto de contendas, de disputas, de 

debates, em vários níveis.” (p. 34).  

 

 

Dessa maneira, aos “contextos” já referidos, agregamos um modelo teórico de análise 

que construímos anteriormente para proceder com a análise das políticas e das práticas 

curriculares. O referido modelo tomou em consideração dois importantes indicativos: o 

primeiro com base em Kemmis (1993), quando sugere as dimensões internas e externas
107

 

que as práticas e as políticas curriculares requerem para serem materializadas; e a segunda, a 

categoria de práxis curricular que desenvolvemos. Em relação ao primeiro indicativo, o 

situamos no âmbito das práticas curriculares materializadas na escola e em relação ao outro 

polo, o situamos na relação escola/sociedade, notadamente, no plano das políticas 

curriculares. Ao definir práxis curricular como sendo a unidade entre ser social e currículo, 

mediada pelo conhecimento escolar, esse esquema foi ampliado e incluímos uma terceira 
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 Op. Cit. “el problema central de la teoría del currículum debe ser entendido como el doble problema de las 

relaciones entre la teoría y la práctica, por un lado, y de las relaciones entre educación y sociedad por outro”. 

(1993, p. 30). 
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dimensão: a relação homem-natureza, consubstanciada no desenvolvimento do ser social. Em 

resumo, a nossa análise levará em conta as três dimensões acima identificadas, cujo 

movimento sugere articulações entre si. 

 

5.1 Contextos e concepções inspiradores da formulação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia (2005-2006) 

 

Com a leitura das DCNs-Pedagogia, pudemos extrair os seguintes temas ou 

categorias: Histórico da formulação das diretrizes; Inspiração das diretrizes; 

Finalidades/Objetivos do Curso de Pedagogia; Concepção de Formação; Princípios; 

conhecimento escolar/conhecimento formador. É na relação entre elas e o modelo de análise 

sugerido, mediada pelas categorias definidas a priori, que construiremos as nossas análises. 

Segundo o legislador, foram dois os caminhos trilhados para a formulação das DCNs-

Pedagogia. O primeiro tem assento na legislação que ordena a educação brasileira, e o outro 

está amparado na trajetória histórica que nos últimos anos tem marcado os debates e as 

discussões a respeito das políticas curriculares para a formação dos professores que atuam na 

Educação Básica. Em relação à legislação, trata-se, segundo o texto, das seguintes: 

 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, art. 205; 

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), arts. 3º, inciso 

VII, 9º, 13, 43, 61, 62, 64, 65 e 67; 

- Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001), especialmente em seu item IV,  

Magistério na Educação Básica, que define as diretrizes, os objetivos e metas, 

relativas à formação profissional inicial para docentes da Educação Básica; 

- Parecer CNE/CP nº 9/2001, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena; 

- Parecer CNE/CP nº 27/2001, que dá nova redação ao item 3.6, alínea “c”, do 

Parecer CNE/CP n° 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; 

- Parecer CNE/CP nº 28/2001 que 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; 

- Resolução CNE/CP nº 1/2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena; 

- 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, em nível superior. (BRASIL, 2006, p. 2). 
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Apesar de importantes e necessárias, não nos ocuparemos neste texto de penetrar nos 

meandros da legislação, senão observar nos limites de nosso objetivo de pesquisa, aquelas 

questões que estabelecem relação direta com o nosso objeto de estudo. Com relação à 

trajetória histórica, segundo o mesmo documento, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia,  

levam em conta proposições formalizadas, nos últimos 25 anos, em análises da 

realidade educacional brasileira, com a finalidade de diagnóstico e avaliação sobre 

a formação e atuação de professores, em especial na Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental, assim como em cursos de Educação Profissional 

para o magistério e para o exercício de atividades que exijam formação pedagógica 

e estudo de política e gestão educacionais (BRASIL, 2006, p. 1).  

 

Ter em consideração o fato de que as DCNs-Pedagogia é produto de um momento 

histórico é buscar identificar os vínculos legais e políticos que o influenciam. Além das 

observações já feitas pelo legislador, no corpo do referido documento, vários pesquisadores e 

educadores brasileiros (TONÁCIO, 2009); (HOSTINS, 2009); (HEIN; ARNONI, 2008), 

encontram relações entre as referidas diretrizes e o documento que orienta a formulação das 

diretrizes curriculares dos cursos de graduação, elaborado em 1997. Se considerarmos a 

abrangência do campo de atuação profissional do pedagogo, é possível perceber o elemento 

de flexibilização presente em ambos os documentos. Segundo o Parecer n° 776/75 – CNE -

1997,  

 Os cursos de graduação precisam ser conduzidos, através das Diretrizes 

Curriculares, a abandonar as características de que muitas vezes se revestem, quais 

sejam as de atuarem como meros instrumentos de transmissão de conhecimento e 

informações, passando a orientar-se para oferecer uma sólida formação básica, 

preparando o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas transformações 

da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional. 

(BRASIL, 1997, p. 2) [Grifos Nossos] 

 

Além do que está anunciado como campo de atuação profissional, com as DCNs-

Pedagogia, configuram-se novas possibilidades de formação e de atuação, como:  

 

(...) entre outras, a educação a distância; educação de pessoas com necessidades 

educacionais especiais; educação de pessoas jovens e adultas, educação étnico-

racial; educação indígena; educação nos remanescentes de quilombos; educação do 

campo; educação hospitalar; educação prisional; educação comunitária ou popular 

(TONÁCIO, 2009, p. 3). 

 

Com base nas análises que faz a respeito da flexibilização do trabalho em geral, na 

sociedade capitalista, a referida autora indaga se o que está proposto nas DCNs-pedagogia 
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também não apontaria para essa perspectiva. Na passagem, acima transcrita, apesar de ter em 

conta o aprofundamento respeitando as questões regionais, não deixa de ser um aspecto que 

sugere uma expansão horizontalizada da formação, com uma tendência a flexibilizá-la. Por 

outro lado, no mesmo texto, destaca-se “merece, igualmente, destaque a exigência de uma 

sólida formação teórico-prática e interdisciplinar do Licenciado em Pedagogia...”. 

(BRASIL, 2006, p. 13) [Grifos Nossos]. No caso, seria oportuno indagar: não estariam as 

duas proposições, em questão, em franca contradição? Há uma compreensão subjacente de 

que a solidez teórica da formação seria aquilatada por uma suposta quantidade de 

conhecimentos? E ainda tantas possibilidades de conjugações de diferentes tipos de formação 

em um mesmo curso e a formação polivalente não indicariam a necessidade de uma 

formação docente rápida e flexibilizada?  Qual a relação entre a precarização do trabalho 

docente e a flexibilização da formação? Seriam situações que se complementariam? 

Justificaria uma à outra? 

São inúmeras as questões que surgem em torno dessas diretrizes, dada a 

complexidade dos temas que suscita, até mesmo a respeito do estatuto da pedagogia.  

Tratando de tais dificuldades, Melo (2006) afirma: 

No contexto da materialização dessas Diretrizes, tudo leva a indicar que existe uma 

crucial dificuldade das instituições de ensino buscarem coletivamente a 

definição/implementação de suas reformas, diante das exigências externas e 

internas ao curso de Pedagogia, ou seja, a de realizar um trabalho coletivo e de 

gestão democrática, face à cultura docente dos individualismos, fragmentações e as 

dispersões dos sujeitos, valorização dos meios em detrimento dos fins, enfim, de 

alguns efeitos produzidos pelas políticas produtivistas de regulação técnica e 

burocrática das práticas, no interior das universidades (p. 271). 

 

 

Essas contradições trazem, provavelmente, movimentos de avanços e recuos nos 

processos formativos, sugerindo situações que estruturam e organizam a práxis curricular no 

interior das instituições onde ocorre a formação de professores.  

 

5.2 Práxis Curricular, Formação e Conhecimento Escolar: o que sugerem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Pedagogia?  

 

Nos documentos estão expressas as intenções, as finalidades, os projetos que os 

sujeitos sociais desejam ver materializados no âmbito das instituições formadoras, por meio 

da práxis curricular. Sugerem modos de formar; conteúdos de formação e organização do 

trabalho pedagógico. Em geral, esses elementos, quando devidamente articulados, sugerem 
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um ideário pedagógico, no interior do qual está explícita ou implicitamente indicado um 

projeto de sociedade. 

As teorias e concepções em torno de educação, conhecimentos e sujeitos, nem sempre 

estão referenciados e explicitados nos textos e discursos que compõem as políticas 

curriculares. Em relação às DCNs-Pedagogia, há dificuldades em caracterizar o pensamento 

que lhe é subjacente em termos de uma teoria educacional ou pedagógica. Parece ter sido 

desenvolvida uma estratégia de incorporar diferentes contribuições, oriundas de distintas 

concepções filosóficas, políticas de educação, procurando com isso, dar uma ideia de 

pluralidade, de superação de unilateralidade e de estreiteza, presente nas concepções 

incorporadas. A impressão que se tem é que com essa atitude fica o documento carente de 

um corpo categorial e conceitual coerente. 

Com base nessa constatação, a nossa estratégia de análise, definida acima, ou seja, de 

partir das categorias a priori, ganha consistência. Como viemos demonstrando ao longo da 

tese, a nossa concepção teórico-metodológica pressupõe a práxis curricular, o conhecimento 

escolar e a formação, de tal modo imbricado, que a relação entre si permite que estas se 

apóiem umas nas outras. Dessa forma, buscaremos à luz de tais categorias identificar os 

elementos estruturantes da práxis curricular, sugeridos pelas DCNs-Pedagogia.  

Apesar de importante e necessária, não trataremos, no âmbito do texto, de aprofundar 

a discussão em torno do estatuto epistemológico da pedagogia e do pedagogo. Essa discussão 

é sempre posta quando os educadores que examinam as DCNs-Pedagogia buscam identificar 

a concepção de formação que esse documento traz, bem como o campo e os limites de 

atuação profissional. Nessa esfera de discussões, criam-se consensos e dissensos, todos em 

torno das afiliações teórico-epistemológicas que orientam as análises produzidas por esses 

educadores. Não ter por objetivo aprofundar a referida discussão não significa ignorá-la, 

mesmo porque qualquer exame do referido documento remete, ainda que superficialmente a 

essas questões.  

Qualquer que seja o ângulo do debate em torno do estatuto epistemológico da 

pedagogia ou do pedagogo, acima referido, há de se ter em conta que o objeto em análise ao 

contemplar a relação sujeito/conhecimento, pressupõe a relação teoria-prática. Nesse sentido, 

Saviani (2008) afirma que “a pedagogia desenvolveu-se em intima relação com a prática 

educativa” (p.1) e mais: “o conceito de pedagogia reporta-se a uma teoria que se estrutura a 

partir e em função da prática educativa” (pp.80-1). Daí podemos inferir que o objeto da 

pedagogia é a prática educativa, ou dito de outra maneira, a relação teoria-prática que se 
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estabelece no âmbito da prática educativa Assim, o exame das DCNs-Pedagogia e demais 

documentos, requerem necessariamente a análise de como essa relação está presente nesses 

documentos.  

A rigor, essa relação diz das finalidades, dos objetivos, dos princípios, das formas de 

organização e estruturação do curso e da natureza do conhecimento que servirá de conteúdo à 

formação do professor que atuará na Educação Básica ou em qualquer outro espaço previsto 

na legislação. Assim buscamos construir as nossas análises a partir das seguintes questões: 

qual é a práxis curricular sugerida pelas DCNs-Pedagogia como organizadora do trabalho 

pedagógico nas IES que formam os professores para atuar na Educação Básica? Qual a 

relação entre a concepção de formação, a natureza do conhecimento, que é tomado como 

mediador, e a concepção de prática presente em tal documento? 

Identificamos, a nosso ver,  no âmbito do documento em discussão, os elementos que 

em seu conjunto estruturam a práxis curricular, sendo eles: 1. Princípios /concepção de 

Formação; 2. As estratégias de Formação; 3. O conhecimento escolar. 

Em relação ao primeiro elemento, encontramos no texto das DCNs-Pedagogia, três 

passagens -, entre outras – que denotam princípios e se configuram enquanto concepção de 

formação. Nas citações destacamos o conteúdo e o lugar de origem do conhecimento 

formador
108

. O texto se expressa afirmando que 

 

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, 2006, p. 7) [Grifos Nossos] 

 

 

E enfatiza: 

 

O trabalho pedagógico, e a ação docente constituem-se na centralidade do processo 

formativo do Licenciado em Pedagogia. (BRASIL, 2006, p. 14) [Grifos Nossos] 

 

Para a formação do licenciado em Pedagogia é central o conhecimento da escola 

como uma organização complexa que tem a função social e formativa de promover, 

com eqüidade, educação para e na cidadania. (BRASIL, 2006, p. 6) [Grifos Nossos] 
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 Esta categoria surge no processo de entrevistas e aos poucos fomos percebendo tratar-se daquele 

conhecimento que, sem desconsiderar os demais que compõem o conhecimento escolar, é eleito pelo 

formador como essencial à formação, aquele que tem no processo de seleção, organização e socialização 

realizado pelo professor, prioridade sobre os demais. 
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Articulado ao conteúdo e ao lugar de origem do conhecimento escolar, as DCNs-

Pedagogia sugerem as estratégias de formação:  

 

[...] conforme se vem insistindo ao longo deste parecer, formação do licenciado em 

Pedagogia se faz na pesquisa, no estudo e na prática da ação docente e educativa 

em diferentes realidades. (BRASIL, 2006, p. 14) [Grifos Nossos] 

 

Como se pode observar, às estratégias de formação corresponde um conjunto de 

atividades desenvolvidas no decorrer do curso, cuja finalidade é a apropriação dos 

conhecimentos necessários à formação do licenciado em pedagogia. Em síntese, podemos 

deduzir das citações acima que a base da formação do licenciado em pedagogia está na 

unidade do binômio trabalho pedagógico/ação docente e o conhecimento da escola. A 

apropriação desse conhecimento está mediada pelas estratégias de formação com base na 

pesquisa, no estudo e na prática da ação docente, sendo a reflexão sobre a prática o elemento 

de unidade dessas atividades. Tomando tais elementos em seu conjunto e articulados entre si, 

teremos abarcada a esfera pedagógica da práxis curricular, que em síntese, pode ser 

representada pela figura seguinte: 

 

 

 

A partir do que está exposto, pode as DCNs-Pedagogia sugerirem que o 

conhecimento mediador da formação seja o das práticas pedagógicas, apesar de 

contextualizadas. A centralidade no conhecimento da escola como organização complexa, 

que tem a função de promover a educação para e na cidadania além de trazer consigo uma 

concepção política de educação e de escola, não priorizaria a formação no entendimento das 

questões intraescolares, em detrimento da análise dos complexos que ordenam a maneira 

como os homens organizam a produção e a reprodução de sua existência?  No tópico 

PRÁXIS CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ÊNFASE NO TRABALHO PEDAGÓGICO/AÇÃO DOCENTE 

Relação 

Teoria/Prática 

 

Conhecimento da 

Escola 

Reflexão sobre a 

prática/Pesquisa 

Fig. 4. Esfera Pedagógica da práxis curricular nas DCNs-Pedagogia 
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seguinte trataremos de analisar os documentos que propõem, no âmbito das instituições em 

questão, a práxis curricular. 

 

5.3 A reflexão sobre a prática; a pesquisa e o conhecimento sobre a escola: 

estruturantes da práxis pedagógica e do conhecimento escolar no Curso de Pedagogia 

 

Apesar de importantes para o modo como se estrutura a práxis curricular nos espaços 

educativos, as ordenações contidas na legislação, sobre o Curso de Pedagogia, não são por si 

só definidoras do conjunto de relações que se constroem e se desenvolvem neste 

espaço/tempo pedagógico formador do ser social. As práticas curriculares que se põem nas 

distintas esferas de contendas políticas, ou seja, em nível de estado (macro); institucionais 

(meso); no interior de cada espaço educativo, onde a escola ganha corpo e vida (micro) são 

permeadas de contradições, conflitos, próprios do movimento histórico que envolve variados 

segmentos sociais, em que interesses; convicções ideológicas; afiliações políticas, muitas 

vezes diametralmente opostas, sugerem uma práxis caracterizada por esses elementos. Em 

síntese, afirmamos que as ordenações não ocorrem linearmente, do macro ao micro, como 

algumas vezes chegamos a imaginar ou sugerir. É provável encontrar, no plano dos 

documentos, portanto das intenções, aproximações bastante significativas, mas também, 

distanciamentos. 

Os procedimentos que definimos para as nossas análises tomam os dois documentos, 

das instituições/campo de pesquisa, em conjunto. Da leitura de ambos conseguimos abstrair, 

além da temática das finalidades/objetivos, as seguintes temáticas/categorias: 

princípios/formação: aspectos inspiradores, concepção e estratégias de formação; práxis 

curricular: concepção de currículo e de práxis curricular; conhecimento escolar: 

conhecimento formador/natureza e lugar de origem. Essas unidades temáticas são produto de 

um processo de agrupamento das temáticas/categorias informadas no capítulo anterior. Os 

objetivos/finalidades do Curso de Pedagogia, presentes nos documentos em apreço, 

permanecem em relação às DCNs-Pedagogia, inalterados. Com relação à formação, ambos os 

documentos dizem buscar inspiração nas DCNs-Pedagogia e na legislação nela já contida; na 

literatura produzida a respeito das teorias recentes, que abordam a formação e a prática 

docente e nas “leituras críticas de documentos e informações sobre as mudanças das 

diretrizes que norteiam os princípios teóricos e metodológicos da prática educativa e da 
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reflexão sobre a formação...” (PPP – IES – 01: 2006, p.03)
109

, ou ainda como informa o 

documento da IES – 02  

 

o marco teórico-metodológico deste projeto assenta-se no âmbito da reflexão 

teórico-conceitual que orienta as discussões sobre educação na atualidade, bem 

como nos instrumentos legais que acolhem esses ideais e os transformam em 

diretrizes norteadoras para a formação docente”. (2006, p. 14)
110

  

 

 

Dado ao nosso objeto de pesquisa, as nossas atenções recairão com mais incidência 

nos aspectos referentes aos debates teóricos, que versam a respeito das concepções e práticas 

de formação, presentes nos documentos em análise.  

Os documentos normatizadores (Diretrizes, Projeto Político Pedagógico, Planos 

Nacionais de Educação, etc) além de assentar-se na legislação vigente, trazem formulados, 

no plano pedagógico, basicamente, três questões: a concepção de formação; as estratégias de 

formação e o conhecimento que julga essencial para essa formação. A nossa leitura dos 

documentos em questão foi orientada com vistas a identificar o que fundamenta a concepção 

de formação; em que se apoiam as suas estratégias de formação e quais as bases ou o lugar de 

onde se constrói o conhecimento formador. Questões que só podem ser devidamente 

compreendidas se articuladas entre si. 

 

5.4 A concepção de Formação de Professores nos Documentos Orientadores da Práxis 

Curricular nas IES que formam os professores para atuar na Educação Básica 

 

Podemos observar nos documentos que a formação baseia-se na busca do 

equacionamento da relação teoria/prática, o que corrobora com Saviani (2008), quando 

advoga que o objeto da pedagogia são as práticas educativas e nelas a relação teoria-prática. 

Nesse sentido é que segundo o PPP da IES- 02,  

Ante a multi-referencialidade que hoje se põe como realidade para o profissional da 

educação, faz necessário, antes de tudo, a reflexão sobre seu saber fazer. Nessa 

perspectiva, o professor deve ser um profissional capaz de gerir sua prática de 

forma reflexiva e autônoma, sendo, portanto, melhor definido como um professor- 

pesquisador (2006, p. 14)  [grifos nossos] 

 

ou ainda, como está expresso no PPP – IES – 01, referindo-se aos objetivos do Curso de 

Pedagogia em “preparar profissionais reflexivos, com capacidade de investigação, de auto -

avaliação, de enfrentamento de problemas e de trabalho cooperativo”, buscando “desenvolver 
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 Projeto de Transformação do Curso Normal Superior em Curso de Pedagogia/2006. 
110

 Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura/2006. 



 

 
230 

a capacidade de construir novos conhecimentos sobre a relação teoria-prática” (p. 8) [Grifos 

Nossos]. Dos referidos enunciados, podemos extrair algumas questões importantes. Seria a 

prática limitada ao saber fazer do professor? Refletir sobre o seu saber fazer é suficiente para 

a sua autonomia? È a autonomia um produto da reflexão? Como professor-pesquisador, seria 

objeto dessa pesquisa, esse saber fazer? Sendo ainda mais explícito em relação ao que 

fundamenta a concepção de formação na IES – 02,  no mesmo texto, está anunciado que: 

 

A partir dessa definição do professor como pesquisador e de gestor de sua prática, é 

necessária à compreensão de que o eixo em que se assenta a formação docente deve 

ser o espaço da articulação entre teoria e prática. É da exploração deste espaço de 

interface que deve sobressair o profissional que se objetiva formar. O conceito de 

práxis (conforme a discussão de  FREIRE, 1993), entendida como prática reflexiva, 

por meio da qual se vai da ação, à reflexão e, desta, novamente à ação, pois toda a 

ação é orientada cognitivamente, é iluminador dessa discussão (p. 14) [Grifos 

Nossos]. 

 

Um aspecto que também julgamos significativo e que provavelmente estabeleça 

relação com o modo como parece estar sendo concebida a relação teoria/prática, que 

fundamenta a concepção de formação nesses documentos, é no que se refere ao lugar que 

ocupa a atividade de ensino, nessa concepção. Referindo-se à importância que ocupa o 

professor nas atividades que desenvolve e ao que entende ser a complexidade das atividades 

de ensino, a ênfase da formação parece recair sobre este aspecto:  

É nesse sentido, pois que se delineia uma nova proposta, diferenciada de cursos de 

formação existentes, em alguns aspectos que convém mencionar: uma formação de 

nível superior com foco principal no ensino da educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental; a ênfase primordial no ensino e não na supervisão 

ou gestão escolar... (2006, p. 7) [grifos nossos]. 

 

Como na passagem acima é possível indagar em relação ao que está escrito: è a 

gestão da prática um processo coletivo ou assenta-se na individualidade do trabalho de cada 

professor? Na relação teoria/prática como objeto da pedagogia, seria o saber fazer do 

professor o “polo” da “prática”? Em relação à última passagem: Com a ênfase no ensino, 

seria plausível a compreensão de que a ele é redutível ao conceito de prática sugerido no 

documento em análise? 

 

5.5 A natureza e os processos de construção do conhecimento escolar 

 

Dos elementos que fundamentam a concepção de formação derivam as estratégias de 

formação que, grosso modo, significam as atividades desenvolvidas no âmbito das práticas 
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curriculares, que propiciam a construção do conhecimento escolar. Em consonância com a 

concepção de formação e de construção do conhecimento, está formulado, no âmbito dos 

documentos em análise, o que denominamos de “lugar de origem do conhecimento 

formador”. Em nosso entendimento, aquelas três dimensões do processo educativo 

anunciadas anteriormente podem, em seu movimento, serem concebidas como sendo a 

unidade entre concepção de formação e conhecimento escolar, mediadas pelas estratégias de 

formação. 

Assentada na ideia de equacionamento da relação teoria-prática, a concepção de 

formação observada nos documentos que normatizam as IES campo/de pesquisa, a exemplo 

das DCNs-Pedagogia, entende que para “o licenciado em pedagogia é prioridade o 

conhecimento da escola” (PPP – IES – 01: 2006, p. 14). Mais do que um pressuposto, o que 

acima está descrito assume tanto nas DCNs-Pedagogia, quanto nos documentos em análise, a 

condição de princípio, que articulado ao estágio e as práticas de ensino, ganham uma 

significativa importância. Quando identificamos o lugar que ocupam no currículo os 

referidos componentes, é possível começar a deduzir a concepção de prática e o lugar de 

origem do conhecimento formador. Vejamos como estão presentes nos documentos os tais 

componentes: 

Considerando as concepções de prática de ensino definidas pela instituição, e em 

consonância com as diretrizes curriculares, as práticas pedagógicas estarão 

presentes desde o inicio do curso e permearão toda a formação do professor. (pp. 

18-9) [Grifos Nossos] e ainda: as atividades de prática de ensino, em estreita 

articulação com o estágio supervisionado estarão condicionadas ao principio da 

ação-reflexão-ação, buscando propiciar uma formação de qualidade. (p. 19) [Grifos 

Nossos].  

 

Reafirmando a tentativa de articular adequadamente a relação teoria-prática, no 

âmbito da formação, o documento afirma que: a articulação teoria-prática perpassará todas 

as atividades curriculares transformando a realidade do contexto em laboratório para a (re) 

construção do conhecimento. (2006: p. 12). [Grifos Nossos]. Indagamos: sendo o 

conhecimento da escola, princípio da formação do licenciado em pedagogia, seriam as 

práticas aí desenvolvidas, o lugar de origem do conhecimento formador? A ênfase no ensino, 

percebido nos documentos, poderia indicar que as atividades e as ações docentes que orbitam 

em torno do processo de ensino-aprendizagem seriam, em última instancia, o lugar de origem 

do conhecimento formador? 
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5.6 As Estratégias de Formação. 

Afirmamos acima que a unidade entre concepção de formação e conhecimento 

escolar é mediada pelas estratégias de formação. Além do entendimento já esboçado a 

respeito dessa mediação, acrescentamos que sendo interseção entre os polos anunciados, 

carrega algo de cada uma delas e ao mesmo tempo lhes acrescenta também algo. Deste 

modo, as estratégias de formação, além de se constituírem em formas de como os sujeitos se 

apropriam do conhecimento, são, ao mesmo tempo, conteúdo de formação. 

Nos textos em análise, podemos encontrar, basicamente, a reflexão sobre a prática 

como estratégia aglutinadora do processo formativo. Ela deverá está presente nos 

componentes curriculares e perpassar todas as atividades acadêmicas. A sua materialização 

deverá ocorrer, segundo os documentos, através da pesquisa e da utilização de metodologias 

dialógicas, nas quais se “propõem um ensino problematizador” (IES – 01: 2006, p. 13), cuja 

finalidade é “promover condições para que o aprendizado se faça de maneira estimulante 

para o estudante.” (IES – 01: 2006, p. 13). A pesquisa surge, nesses documentos, como 

princípio de formação, “constituindo-se em elemento articulador entre teoria e prática e como 

fio condutor e elemento aglutinador dos demais componentes curriculares”. (IES – 01: 2006, 

p.14) [Grifos Nossos]. Com relação às metodologias dialógicas, elas “buscarão conduzir os 

envolvidos no processo educativo à reflexão sobre a prática pedagógica e à compreensão dos 

fundamentos e contradições que são inerentes a esse processo, assim como à definição de 

seus determinantes.” (IES – 02: 2006,  pp. 16-7) [Grifos Nossos]. 

Com a finalidade de construir uma primeira síntese, podemos afirmar, com base nas 

informações apresentadas e contidas nos documentos, além das indagações que  suscitaram, 

que os estruturantes da práxis curricular está na unidade entre a relação teoria/prática como 

fundamento da formação e o conhecimento da escola como lugar de origem do conhecimento 

formador. Como na relação dialética entre polos opostos há uma mediação que permite torná-

los uma unidade; apesar de opostos, as estratégias de formação é esse elemento de interseção. 

A ênfase no processo ensino-aprendizagem é o elemento sempre presente nas dimensões que 

constituem os estruturantes, como poderemos ver no gráfico abaixo: 
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5.7 Análise dos fundamentos dos PPPs do Curso Normal Superior nas IES 

 

O procedimento para a análise dos documentos em tela é o mesmo que realizamos em 

relação aos anteriores. Analisaremos ambos em conjunto e faremos uma exposição das 

informações que brotaram do processo de leitura e de pertinência com o objeto de nossa 

pesquisa e a exemplo do que propusemos anteriormente, iremos em seguida caminhando na 

perspectiva de construção de sínteses. Tomados em conjunto, conseguimos abstrair as 

temáticas das Finalidades/Objetivos, além de: Princípios/Formação: aspectos inspiradores, 

concepção e estratégias de formação; Conhecimento Escolar: conhecimento 

formador/natureza e lugar de origem. 

 A elaboração dos documentos é feita considerando dois marcos inspiradores: a 

legislação brasileira com assento nas questões educacionais e as concepções teórico-

metodológicas que marcam as reformas educacionais, particularmente no campo da formação 

de professores, ocorridas no Brasil nos anos de 1990. Podemos mesmo afirmar que os 

“contextos” sob os quais esses documentos são produzidos, assemelham-se àqueles 

identificados na formulação das DCNs-Pedagogia. Nenhuma mudança substantiva nos planos 

políticos e econômicos do sistema capitalista foi realizada nesse ínterim. 

Deste modo, em consonância com a LDB 9394/96 e com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (2002) os documentos 

definem como finalidades/objetivos do Curso Normal Superior: “Formar professores para 

uma atuação eficiente nas séries iniciais do Ensino Fundamental, segundo uma visão 

PRÁXIS CURRICULAR 
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Fig. 5. Esfera Pedagógica da práxis curricular nos PPPs dos Cursos de Pedagogia das IES 
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didático-pedagógica atualizada e sócio-interacionista” (PPP da IES – 01: 2000, p. 39)
111

. 

[grifos nossos]. 

Articulado a isso, identificamos que, em relação à formação, em seus aspectos 

inspiradores, destacam-se, no plano político pedagógico, três questões essenciais: 1). 

“articular a formação com as demandas da realidade escolar brasileira na sociedade 

contemporânea” [...] e com “as mudanças em curso na organização pedagógica e curricular 

da educação básica brasileira, preparando os professores para serem agentes dessas 

mudanças” (PPP da IES – 02: 2004, p. 14)
112

 [grifos nossos]. 2). Ter em conta “as exigências 

do mercado de trabalho que requer profissionais articulados com o fazer-aprender” (p. 44) 

[grifos nossos] e 3). A tentativa, assim como nos demais documentos, do equacionamento da 

relação teoria-prática. 

O último aspecto acima abordado tem na concepção de formação, que orienta os 

referidos documentos, assento, fundamentalmente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Formação de Professores da Educação Básica (2002). Objeto de inúmeras reflexões por 

parte de vários educadores brasileiros, a literatura produzida a seu respeito tem destacado a 

centralidade que a ideia de “competências” assume na concepção de formação, assim como a 

natureza polissêmica do seu conceito, Rios (2002). Alguns educadores brasileiros, Maués & 

Lima, (2005); Passos, (2002) ao procederem com uma análise mais aprofundada do conjunto  

da proposta,  conseguem  identificar uma forte tendência ao  caráter estritamente técnico que 

a formação assume, ao ser concebida nessa perspectiva. Assim, é interessante o texto 

produzido a partir das análises sobre a proposta oficial de formação:  

A formação centra-se no desenvolvimento de competências para o exercício 

técnico-profissional,, baseada no saber fazer para o aprendizado do que se vai 

ensinar. Os conhecimentos são mobilizados a partir do que fazer. Essa perspectiva 

de formação centrada nas competências é restrita e prepara, na realidade, o prático, 

o tecnólogo, isto é, aquele que faz, mas não conhece os fundamentos do fazer, que 

se restringe ao microuniverso escolar, esquecendo toda a relação com  a realidade 

social mais ampla que em última instância, influencia a escola e por ela é 

influenciada. Essa concepção confere ao trabalho do professor um caráter muito 

ligado à atividade artesanal, restringindo competências a um saber prático.  

(PASSOS, 2002, pp. 72-3). 

 

Dessa forma, está expresso, por exemplo, no PPP da IES – 01 (2000) que “o currículo 

está voltado à construção e resignificação de competências específicas para os anos iniciais 

do Ensino Fundamental” (p. 42) [grifos nossos]. Orientação teórico-pedagógica, que surge no 
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 Projeto de Licenciatura: Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental.  Recife – PE, 2000. 
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 Projeto Pedagógico do Curso Normal Superior. Recife – PE, 2004. 
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PPP da IES – 02 (2004), inclusive, na condição de princípio de formação. Referindo-se às 

finalidades das atividades que materializam o currículo, afirma que a: “organização das 

atividades de formação, priorizando a problematização do cotidiano escolar e a reflexão 

sobre a prática pedagógica, visando à construção das competências necessárias para a 

atuação profissional” (p.10) [grifos nossos]. 

As estratégias de formação, presentes nos documentos, também procuram guardar 

correspondência com a concepção de formação estabelecida nas Diretrizes (2002), ou seja, 

“as ações desenvolvidas no Curso Normal Superior deverão garantir ao profissional o 

contínuo desenvolvimento de competências” (2000, p. 44). Assentadas na relação 

teoria/prática observamos que esta é marcada pela reflexão sobre a prática com a finalidade 

de construir e desenvolver as competências necessárias para a atuação profissional. Nesse 

aspecto, indica como método a “problematização da prática pedagógica das escolas que 

oferecem educação básica, desde as etapas iniciais do curso/programa” e “a análise das 

situações didáticas, visando à apreensão da essência da ação educativa como requisito para a 

resolução de problemas em sala de aula.” (pp. 11-2). 

Em relação ao conhecimento escolar, este é definido da seguinte maneira: “o 

conhecimento como algo que está sendo construído a partir de suas capacidades pessoais, de 

sua interação com o meio social e com os demais indivíduos e realidades” (2000, p. 41). O 

seu significado se torna mais evidente quando articulado à concepção e às estratégias de 

formação, pois ao que se pretende formar, deve corresponder ao modo e ao conhecimento 

que julga essencial. Deve-se esperar unidade entre as finalidades, o método e o conteúdo. 

Nisso, os projetos em questão estabelecem coerência entre os diversos aspectos que, no geral, 

sugerem uma proposta curricular. Nesse sentido afirma o PPP da IES – 01 (2000) que 

  

Este curso pretende formar professores cuja prática docente possa ser marcada pela 

reflexão e investigação pedagógica, que vivenciadas cotidianamente na práxis, 

ajudando-lhes a buscar soluções para os problemas que lhes são colocados na 

escola, na sala de aula e na relação com as famílias e com a comunidade. (p. 45) 

[grifos nossos]. 

 

 

 

 Apesar de estender a reflexão até os limites das famílias e das comunidades, é mesmo 

no plano das questões imediatas da sala de aula que parece ser de onde brota os 

conhecimentos formadores. Sugerindo uma organização curricular que agrega conteúdos em 

torno do que denomina eixos, surge no “Eixo D -  competências, habilidades e gerenciamento 
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do processo de ensino-aprendizagem”, que esta relação (ensino-aprendizagem) é tomada 

como conteúdo nuclear no currículo.  

 

A análise da escola, dos princípios que regem a organização, a identidade da 

instituição e dos alunos e professores, a reflexão sobre as condições de trabalho, 

recorre necessariamente à atividade nuclear que é o desenvolvimento do processo 

ensino aprendizagem. Esse processo é a referência maior deste o início, mas neste 

eixo se formaliza...  (2004, pp. 18-9). [grifos nossos]. 

 

 

Pudemos abstrair que o lugar de origem do conhecimento formador está na reflexão 

que o licenciando realiza sobre a prática pedagógica, com ênfase na relação ensino-

aprendizagem e nos problemas cotidianos da sala de aula, visto que “o aluno será levado a 

construir conhecimentos a partir das reflexões sobre as teorias e as ações docentes 

vivenciadas” (2000, p. 49). Na tentativa de expressar os estruturantes da práxis curricular, em 

sua dimensão pedagógica, no Curso Normal Superior, apresentamo-los na figura seguinte: 

 

                       Práxis Curricular 

 

                        Construção de Competências 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Esfera Pedagógica da práxis curricular nos PPPs do Curso Normal Superior das IES 
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5.8 A Epistemologia da Prática e sua expressão nos documentos nacionais e nos PPPs 

que orientam o Curso Normal Superior e o Curso de Pedagogia nas IES formadoras 

dos professores que atuam na Educação Básica 

 

Com a finalidade de ir construindo as sínteses necessárias, resgatamos os traços 

essenciais do esquema de análise que construímos para tratar das políticas e das práticas 

curriculares, especialmente as dimensões da relação educação e sociedade; teoria e prática e 

homem e natureza, como unidade que fundamenta a formulação dessas políticas e orienta 

essas práticas curriculares, no caso, expressadas nos documentos que viemos analisando: as 

DCNs-Pedagogia; PPPs do Curso Normal Superior e do Curso de Pedagogia. Trata-se, agora, 

de observar, a partir do esquema acima anunciado, como se expressa nesses documentos os 

traços essenciais do ideário da epistemologia da prática. 

Os documentos que orientam o Curso Normal Superior estão – como já observado -, 

demasiadamente influenciados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica (2002), o que os torna portadores de uma orientação 

político-pedagógica mais técnica, verticalizada e centralizadora. Segundo Kemmis (1993), o 

currículo em seu processo de construção, ainda no instante da sistematização em termos do 

discurso ou de sua configuração nos documentos oficiais e por último na prática pedagógica , 

tende a estar orientado por uma concepção de educação ou nos termos dos autores, 

“tradiciones educativas” (p. 124). Do nosso ponto de vista esta concepção de educação, 

contida nos documentos oficiais, procura guardar simetria com um projeto de sociedade que 

se quer manter ou negar. De modo que assume, nas trajetórias entre o proposto e o feito, 

dimensões políticas. A partir das análises sobre a realidade australiana, os autores identificam 

três concepções que apesar de respeitar as particularidades no seio de cada uma delas e 

estando atento às características da realidade de seu país, podem contribuir com as nossas 

inferências, dada à abrangência e similitudes entre os aspectos observados naquele país e 

nossa realidade. Sem desconsiderar a existência de outras é importante por agrupar várias 

concepções aparentemente distintas umas das outras. Segundo esses autores, tratam-se das 

seguintes concepções: 1) vocacional/neoclássica; 2) liberal-progressiva; e a última, 3) 

socialmente-crítica (p.123). 

Sem a pretensão de estreitar as concepções de formação expressas nas distintas 

propostas de reforma curricular para a formação dos profissionais da educação e sem buscar 

enquadrar os educadores em determinados modelos, podemos considerar a possibilidade de 
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procurar estabelecer relações entre as “tradiciones educativas” assinaladas e as propostas de 

reformulação curricular para a formação dos profissionais em educação em nosso país.  

Com relação ao documento examinado, a rigor podemos identificar aproximações 

com os setores mais conservadores da epistemologia da prática, que assumindo a ideia de 

reflexão, subordinou essa categoria à ideia de eficiência e eficácia, conceitos recorrentes no 

ideário tecnicista, de modo que as análises realizadas em torno de seus enunciados, a 

denominam de racionalidade técnica. Com ênfase na formação instrumental, essa concepção 

se aproxima do que Kemmis (1993) denominou de vocacional/neoclássica, segundo o autor 

ela,  

Refleja y recrea a la perspectiva de la educación como preparación para el trabajo. 

Utiliza la agrupación por capacidad […] la escuela desempeña un papel activo en 

la selección meritocrática y en la concesión de oportunidades. […] reconoce 

pronto las dotes, selecciona de manera adecuada e instruye eficientemente a los 

estudiantes para participar en la sociedad que les espera más allá de escuela. […] è 

neoclásica en el sentido de que su punto de vista sobre la educación se basa en la 

tradición humanista clásica de que la cultura contiene ciertos conocimientos y 

destrezas útiles que las escuelas deben transmitir. (p. 124)
113

 

 

Com base, no atual momento histórico, é plausível a compreensão de que a lógica que 

orienta a formulação desses PPPs parece considerar que as finalidades da educação estão 

dadas pela dinâmica do mercado e por suas exigências. Assim, desse ponto de vista, o 

currículo deve ser pensado com o objetivo de atender a essas finalidades. A inevitabilidade 

da economia de mercado, apresentada como um dado inquestionável, parece ser  ponto de 

partida para a formulação das propostas curriculares. Com esse pressuposto, resta apenas a 

ideia de organização e desenvolvimento do currículo que corresponda às exigências dessa 

forma societal. Dissertando a respeito das ideias de Bobbitt, sobre o currículo, Silva (1999)  

apresenta-nos um percurso de muita importância, para que possamos, em analogia, 

considerar o que está proposto nesses projetos e a sua relação com as  Diretrizes (2002) 

referenciadas. Apesar de extenso, faremos a citação na íntegra: 

[...] não havia por que discutir abstratamente as finalidades últimas da educação: 

elas estavam dadas pela própria vida ocupacional adulta. Tudo o que era preciso 

fazer era pesquisar e mapear quais eram as habilidades necessárias para as diversas 

ocupações. Com um mapa preciso dessas habilidades, era possível, então, 

organizar um currículo que permitisse a sua aprendizagem. A tarefa do especialista 

em currículo consistia, pois, em fazer o levantamento dessas habilidades, 
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 Reflete e recria a perspectiva da educação como preparação para o trabalho. Utiliza o agrupamento pela 

capacidade. A escola desempenha um papel ativo na seleção meritocrática e na concessão de oportunidades. 

Reconhece, de início, os dotes, seleciona de maneira adequada e instrui eficientemente os estudantes para 

participar na sociedade que lhes espera para além da escola. È neoclássica no sentido de que seu ponto de 

vista sobre a educação se baseia na tradição humanista clássica de que a cultura contém certos conhecimentos 

e destrezas úteis que as escolas devem transmitir. [Tradução Livre]. 
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desenvolver currículos que permitissem que essas habilidades fossem 

desenvolvidas e, finalmente, planejar e elaborar instrumentos de medição que 

possibilitassem dizer com precisão se elas foram realmente aprendidas ( p. 23-4) 

 

É na relação teoria-prática, como segunda dimensão que constitui o nosso modelo de 

análise, que a passagem acima fica mais explicitada. Levando  em consideração o que julga 

ser essencial para o atendimento às formas que as relações de trabalho requerem no processo 

de reestruturação produtiva; do trabalho flexível; do trabalhador dinâmico e ”criativo” com 

capacidade de dar respostas aos problemas emergenciais da atividade produtiva; na esteira da 

empregabilidade, a concepção de formação que busca equacionar as contradições da relação 

teoria-prática está profundamente marcada pela ênfase na prática imediata da ação educativa 

ou seja: 

A prática em sala de aula apontará para a ação-reflexão-ação, desencadeando para a 

resolução de situações-problema como estratégia didática privilegiada, fazendo 

com que os conteúdos sejam trabalhados em dimensão de contextualização, e 

considerando a diversidade que manifesta os envolvidos, quer nos aspectos sociais, 

culturais e físicos. (PPP IES – 01, 2000, p.42) [grifos nossos]  

 

O texto está abarrotado de expressões próprios da epistemologia da prática: 

“problematização”; “cotidiano escolar”; “problematização da prática” “competências” e etc. 

O texto sugere ainda que é na reflexão sobre a sua prática e sobre o cotidiano de suas ações 

que o professor resolve problemas da sala de aula, da escola e “constrói ao longo do tempo 

uma teoria sobre a ação docente” (2000, p. 44). Essa “atitude” do professor sugere que a 

teoria elaborada com base nessa reflexão sobre a prática lhe traz autonomia. Autonomia que, 

a nosso ver, não vai além da possibilidade de encontrar uma ou algumas alternativas para um 

problema imediato da sala de aula. Todos os elementos aqui evidenciados formam, em seu 

conjunto, a concepção de formação e de professor a ser formado, explicitado no PPP da IES 

– 01: 

O Professor reflexivo é aquele profissional capaz de encontrar as soluções possíveis 

frente aos problemas colocados, definindo-o como um profissional intelectual, cuja 

prática social é transformadora de pensamento, atitude e procedimentos próprios e 

de sues alunos. Os professores, na prática docente, irão, certamente se confrontar 

com difíceis problemas cognitivos e pessoais a resolver, que incidem nas crenças e 

práticas que tem regido sua experiência docente ao longo de toda a sua história 

profissional, levando-o a buscar gerir sua própria formação. (2000, p. 46) 

 

Estabelecendo relação entre o conceito de professor reflexivo e a ênfase nas 

competências, como núcleo da formação, deduzimos que o lugar de origem do conhecimento 

formador está nessa relação. É um conhecimento essencialmente “prático”, que ao 
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“contextualizá-lo” adequa-o a realidade imediata do aluno, posto que “o currículo oferecido 

neste curso irá propor situações de ensino adequadas aos conhecimentos prévios dos 

alunos...” (2000, p. 44). A definição da natureza da formação e consequentemente do 

conhecimento necessário ao cumprimento dessa formação estão relacionadas ao que se 

espera do profissional da educação, no cumprimento de suas funções. Se for para reproduzir 

a ordem social vigente, destina-se um determinado conhecimento pautado na parcialidade do 

ser social, orientado a responder exclusivamente às questões do cotidiano. Se por outro lado, 

a finalidade é para intervir no sentido de contribuir em processos de transformação e 

favorecer a humanização do homem através das apropriações/objetivações da cultura mais 

elevada, já produzidas pela sociedade, o conhecimento é tomado em seu sentido amplo, 

sempre ontológico e logicamente interessado no sentido de responder às necessidades 

humanas. Com base nessa premissa, define-se o lugar de origem do conhecimento formador 

e as estratégias de formação, cuja finalidade é a construção e a aquisição desse 

conhecimento. 

Resguardando as prováveis diferenças, as características observadas nas DCNs-

Pedagogia e nos demais documentos que seguem a sua orientação, em relação ao seu 

conteúdo político, em que se reivindica uma formação pautada na cidadania e na participação 

do sujeito na vida democrática, parecem encontrar acolhidas na concepção liberal-

progressiva apresentada por Kemmis (ibidem). Em síntese, 

 

La orientación liberal-progresiva […] ve la escolarización como preparación para 

la vida más que para el trabajo. Su imagen directriz es la del estudiante como 

persona en evolución. Contempla la educación como el desarrollo de la persona 

total y rechaza la perspectiva instrumental del saber y del trabajo escolares. Ve la 

sociedad como abierta a la reconstrucción, y busca apoyar el proceso de 

reconstrucción a través del desarrollo de ciudadanos moralmente formados […] 

Adopta en su filosofía social el desarrollo de las personas autónomas y de la 

acción autentica como objetivo de la educación. (p.124)
114

 

 

Temos afirmado, ao longo do texto, que o pensamento liberal se caracteriza, entre 

outros aspectos, pela ênfase no indivíduo em si, abstrato, e procura estabelecer uma relação 

de identidade entre os seus interesses e os da sociedade como um todo. São as contradições, 

com origem no plano das relações sociais, transferidas para o âmbito do indivíduo isolado. 
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 A orientação liberal-progressiva […] ve a escolarização como preparação para a vida mais do que para o 

trabalho. Sua imagem diretriz é a do estudante como pessoa em evolução. Contempla a educação como o 

desenvolvimento da pessoa integral e refuta a perspectiva instrumental do saber e do trabalho escolar. Ver a 

sociedade aberta à reconstrução e busca apoiar o processo de reconstrução através do desenvolvimento de 

cidadãos moralmente formados […] Adota em sua filosofia social o desenvolvimento das pessoas autônomas 

e da ação autentica como objetivo da educação. [Tradução livre]. 
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Desse modo, os fracassos ou sucessos, não aparecem enquanto fracasso ou sucesso das 

relações sociais, mas do indivíduo que realizou ou não os seus interesses. Com ênfase no 

indivíduo, o apelo a questões relacionadas a valores tão caros a esta sociedade como 

iniciativa, competência, abnegação, confiança, perseverança e etc., ganham relevo. 

Individualizar os interesses é imediatizar a prática, fazer coincidir prática e interesses 

individuais. Perde-se o caráter social da prática e ela passa a representar o interesse imediato, 

parcial.   

O texto não faz alusões explícitas à aquisição de competências, porém não reivindica 

uma formação omnilateral, baseada na transmissão/assimilação/apropriação e socialização 

das conquistas mais importantes do conhecimento objetivo. Está ausente a discussão que 

permitiria estabelecer vínculos entre os determinantes das relações sociais na sociedade atual 

e o papel e a função da educação escolar. Não há claramente uma preocupação com a 

“formação para o mercado”, porém a quantidade de “aptidões” indicadas como necessárias 

ao egresso não deixam dúvidas quanto à diversificação da formação, tão reclamada pela 

“sociedade do conhecimento”. A fixação no rol das aptidões pode ser indicativa de um 

processo de aligeiramento da formação, favorecida pela opção da quantidade ao invés da 

qualidade, do conhecimento a servir de mediação. Favorece também a uma compreensão de 

flexibilização da formação, em atendimento a uma lógica de relações socioeconômicas 

baseadas no conceito de empregabilidade. 

Segundo Saviani (2008), no processo que resultou na conformação das DCNs-

Pedagogia, o movimento dos educadores não conseguiu fazer valer, em termos da legislação, 

as propostas originadas no transcurso da história do movimento. Entende que, 

 

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia são, ao mesmo 

tempo, extremamente restritas e demasiadamente excessivas: muito restritas no 

essencial e assaz excessivas no acessório. São restritas no que se refere ao 

essencial, isto é, àquilo que configura a pedagogia como campo teórico-prático 

dotado de um acúmulo de conhecimentos e experiências resultantes de séculos 

de história. Mas são extensivas no acessório, isto é, dilatam-se em múltiplas e 

reiterativas referências à linguagem hoje em evidência, impregnada de expressões 

como conhecimento ambiental-ecológico; pluralidade de visões de mundo; 

interdisciplinaridade, contextualização, democratização; ética e sensibilidade 

afetiva e estética; exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, 

religiosas, políticas; diversidade; diferenças; gêneros; faixas geracionais; escolhas 

sexuais (SAVIANI, p. 67, 2008) [grifos nossos] 

 

Somos da opinião de que o autor alude ao fato de que o movimento dos educadores 

chega à década de 1990, particularmente na segunda metade, com um considerável acúmulo 

de discussões, onde se observava importantes avanços na construção de uma concepção de 
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formação, expressa, por exemplo, pela ANFOPE e organizada no que se denominou de Base 

Comum Nacional. Nessa base, a concepção sócio-histórica de educador deixava de ser um 

enunciado abstrato  e se consubstanciava num dado histórico, por ter se constituído a partir 

das apropriações do movimento dos educadores sobre as necessidades históricas e sociais  

dos educadores brasileiros. Os avanços obtidos na década de 1980, com a discussão sobre a 

formação sendo feita de modo a estabelecer relações entre educação e sociedade, 

possibilitaram uma orientação que privilegiava o debate em torno das questões mais gerais, 

de maneira que os problemas “técnicos”, tomados como centrais nas décadas de 1960 e 1970, 

neste momento, passavam a estarem subordinados às finalidades da educação. Esta 

perspectiva representava um avanço importante do movimento dos educadores, alcançado 

como resultado de um enorme esforço de intervenção no campo das práticas educacionais 

nos mais distintos espaços de formação, de estudos e pesquisas sobre o tema. 

Deste modo, parece instalar-se com as DCNs-Pedagogia, uma contradição entre os 

avanços obtidos pelo movimento em suas formulações e o ressurgimento de antigas questões, 

já abordadas quando analisamos os processos de formulação da proposta capitaneada pela 

ANFOPE. Crê o referido educador brasileiro que a explicação, entre outros fatores, pode 

estar na composição do CNE, cujos membros, em sua maioria, estariam inclinados às ideias 

dominantes nos contextos por nós evidenciados, no início deste capítulo. Percebemos que as 

propostas de formação, contidas nos documentos em apreço, assentam-se em uma 

perspectiva de adaptação e reprodução das bases teórico-epistemológica e políticas que 

orientam as atuais relações sociais. Como se trata de uma sociedade que é, do ponto vista 

histórico, uma parcialidade e o projeto tem por finalidade reproduzi-la, a ênfase recai nessa 

característica do ser social. 

A segunda dimensão que constitui as políticas e as práticas curriculares é como 

demonstramos, a relação teoria-prática.  Aspecto que nos ocuparemos de sua análise como 

elemento que também compõe, junto com outras relações, as estruturantes da práxis 

curricular. Na definição do que entende ser trabalho educativo, Saviani assinala o que para 

ele é o objeto da educação  

[...] Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 

elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie 

humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à 

descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. (2005, p.13) 

[grifos nossos].  
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Identificamos nessa passagem os dois aspectos essenciais da relação teoria-prática no âmbito 

das práticas educativas. Trata-se do conhecimento que é tomado como mediador para tornar 

o ser humano cada vez mais humano e o modo ou a forma, ou ainda os procedimentos; as 

estratégias, os métodos através e com os quais se materializam, a partir das práticas humanas 

no plano pedagógico, a transmissão/assimilação/apropriação desses conhecimentos. 

Buscando identificar o ideário pedagógico que predomina nas DCNs-Pedagogia e nos 

documentos daí decorrentes, são esses os aspectos da dimensão acima anunciada, que será 

objeto de nossa análise. 

Em relação ao primeiro documento, encontramos dificuldades em identificá-la, 

todavia duas questões são, a nosso ver, essenciais para uma aproximação em torno de sua 

identificação: o binômio trabalho pedagógico/ação docente e o conhecimento da escola como 

fundamentos da formação do licenciado em pedagogia; (lugar de origem do conhecimento 

formador) a pesquisa enquanto estratégia fundamental no processo de construção e aquisição 

do conhecimento formador (estratégia privilegiada de formação). Neste sentido, torna-se 

exigência a retomada da questão acima suscitada: Qual a relação entre a concepção de 

formação e as estratégias de construção e aquisição do conhecimento formador? 

Em seguida à publicação do Parecer 05/2005, que propõe as bases destas Diretrizes, 

(RODRIGUES e KUENZER, 2006), analisam o conteúdo  e afirmam categóricas:  

 

[...] a opção por um modelo de formação de professores que eleja a prática em 

docência em educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental como pré-

requisito para o desenvolvimento de estudos avançados em educação, reduzindo-se 

o campo da Pedagogia, atende a uma concepção que privilegia a prática em 

detrimento da teoria: a epistemologia da prática. (p. 198) [grifo nosso]. 

 

 

Apesar de importante, não é o fato de privilegiar um dos aspectos do polo da relação 

teoria-prática que define se o ideário pedagógico subjacente é o da epistemologia da prática. 

Antes, a questão está na concepção de prática e nas mediações propostas para torná-las uma 

unidade. Como estamos no campo das intenções, não podemos ir além daquilo que o texto 

sugere. Nesse sentido, tornar o conhecimento da escola como fundamental na formação do 

licenciando em pedagogia, sugere que as práticas aí desenvolvidas são aquelas que irão 

mediar o processo de construção do conhecimento formador desse profissional. A reflexão 

sobre a prática da ação docente como estratégia organizada através da pesquisa sugere a 

formação do “professor-pesquisador”; “professor que reflete sobre a sua prática”. Assim, 

apesar de sugerir uma relativa diversidade de fontes ou áreas do conhecimento, em que se 

pode extrair o conhecimento formador, é na organização do trabalho pedagógico, nas 
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relações de gerenciamento das atividades escolares que parece repousar a origem do 

conhecimento mediador da formação. Não estamos afirmando que a reflexão sobre a prática 

não possa compor as estratégias de formação, apenas estamos atentando para ter em 

consideração as bases teóricas e epistemológicas que fundam o processo reflexivo, bem 

como as condições objetivas de sua realização e as suas finalidades. 

Se há algumas dificuldades em perceber a tendência à epistemologia da prática nas 

DCNs-Pedagogia, isso se torna mais evidente nos documentos que dela decorrem e, de certo 

modo, orientam as práticas curriculares nas instituições de origem. Dado que há uma enorme 

aproximação entre o PPP da IES – 01 e as DCNs-Pedagogia, tornando-se o primeiro quase 

uma cópia do segundo, é na concepção de estágio e do lugar que ocupa no currículo que 

podemos inferir a natureza do conhecimento formador e a sua estratégia de construção e 

aquisição. 

 

 O estágio é aqui atividade articulada com todas as atividades de trabalho 

acadêmico, com as demais disciplinas e realizado por meio de atividades de 

pesquisa ao longo do curso, culminando com um trabalho de conclusão de curso – 

TCC, no último período e com a regência a partir da segunda metade do curso. 

(2006, p.18). 

 

 

Somos da opinião de que a carga horária destinada a um ou outro aspecto da relação 

teoria-prática não é, a rigor, definidora da inclinação do curso por “mais teoria” ou “mais 

prática”. A questão não reside, necessariamente, no aspecto quantitativo da relação ou de 

cada um dos polos envolvidos, mas na qualidade da relação que se estabelece entre eles. 

 È no PPP da IES – 02, entretanto, que a incidência da prática como base orientadora 

da formação surge com mais evidência:  

 

Tanto a Resolução do CNE/CP n° 01/2002, que institui as Diretrizes Curriculares 

para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, Curso de 

Licenciatura, Graduação Plena, como a Resolução do CNE /CP n° 1/2006, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de graduação em 

Pedagogia, Licenciatura, trazem concepções acerca da centralidade e da 

importância da prática. A prática, em tais cursos, não deverá ficar reduzida ao 

estágio, desarticulada do restante dos componentes curriculares do curso; deverá, 

ao contrário, estar presente desde seu início, o que significa que todos os 

componentes curriculares deverão ter uma dimensão teórico prática. (2006, p. 

16) [negritos nossos]. 

 

Se for possível uma relação ao menos de aproximação entre o dito e o feito, entre a 

intenção e o ato, nas práticas curriculares, é na tomada da simetria invertida como princípio 

de formação, que a epistemologia da prática ganha relevo nessa concepção de formação: 



 

 
245 

Os princípios orientadores da formação de professores sinalizam, portanto, para a 

compreensão de que é imprescindível a coerência e de ver a formação oferecida e a 

prática esperada do professor, o que é expresso pelo conceito de simetria invertida 

entre as situações de formação e de exercício profissional (parecer CNE /CP 

número 09/2001). Tal conceito tem a dimensão de acentuar a experiência, como 

aluno, daquele que se está formando para ser professor, e experiência esta 

considerada, ao longo de sua trajetória escolar, como constitutiva do papel que 

exercerá futuramente como docente. Ao discutir esse conceito, Melo (1999) indica 

também um isomorfismo entre a atuação prática do formador e a aprendizagem do 

futuro professor. (p.16) 

 

A partir dessa passagem, cabe indagar: qual a concepção de prática que serve como 

mediação para o processo de construção do conhecimento escolar, na formação de 

professores? Em nossa sociedade a concepção de prática que predomina – apesar da 

existência de várias outras – parece ser o ato que a faz coincidir com os interesses individuais 

do sujeito. Individualizando a prática a põe no limite do imediato, do circunstancial, do 

emergente, do parcial. No limite, a concepção de prática, exposta na passagem acima, pauta-

se uma perspectiva bastante conservadora da epistemologia da prática, aproximando-se de 

modo significativo das concepções tecnicistas evidenciadas pelos autores que discutiram, até 

de modo exaustivo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica.
115

 Diferentemente do que traz a citação acima, temos a prática como a 

esfera essencial do ser social e do conhecimento. A prática numa dimensão sócio-histórica e 

humana, que sem desprezar os aspectos da singularidade, os tem em conta, incorporados na 

dimensão da universalidade do ser social. 

A literatura já produzida em torno do Curso Normal Superior e dos ISES enfatiza a 

ideia de que a formação realizada nesse curso e no espaço proposto, com baixas exigências 

para formação do corpo docente e de características que priorizam o ensino em detrimento de 

outras atividades produtoras de conhecimento, como a pesquisa, possibilitaria uma formação 

de natureza técnica e instrumental. . Sabemos da importância do “lócus” para a qualidade da 

formação a ser oferecida. Mas por outro lado, afirmamos que se a natureza do conhecimento 

e suas formas de socialização não são, por si só, suficientes para garantir a qualidade da 

formação, o lócus destituído de uma proposta curricular, pautada na transmissão-assimilação-

apropriação dos conhecimentos elaborados e sistematizados pela humanidade, naquilo que 

tem de mais avançado, pouco ou nada contribuirá para mediar a passagem do sujeito-em-si 

ao sujeito-para-si. 

                                                 
115

 Op.cit. 
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A proposta de formação global para o profissional da educação, contida na dimensão 

da universalidade do ser social, não esgota o processo na formação do professor. Essa é parte 

constituinte de um processo mais complexo de formação, em articulação com a apropriação 

de outros conhecimentos científicos da área, necessários ao trabalho profundamente 

complexo do educador. O professor, como ser social e como sujeito que atua em uma 

determinada instância da vida social, é criador da realidade humano-social. Essa criação para 

ser transformadora exige um processo de objetivação que esteja pautado na assimilação 

daquilo  que de melhor a humanidade produziu. Destituído de uma formação que lhe priva de 

sua dimensão política, de sua dimensão social, o professor atua na contramão dessa realidade 

transformadora. 

Sem a pretensão de comparar, observamos que há avanços importantes nas DCNs-

Pedagogia, se relacionadas, por exemplo, com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, particularmente no que tange à organização do 

trabalho pedagógico. Mas ao que tudo indica, pouco evoluiu quando se trata da concepção de 

formação. O fato é que, com maior ou menor incidência, dependendo da posição teórico-

metodológica e da filiação epistemológica, ambas as diretrizes têm como pano de fundo a 

prática e a reflexão sobre ela. O binômio prática/reflexão é nuclear na concepção de 

formação, que está presente em todos os documentos em questão. Desse binômio, temos o 

professor reflexivo como horizonte de formação e de atuação docente.  

Como já foi assinalado, dada a sua diversidade, torna-se inviável conceber o campo 

de análise sobre o professor reflexivo como homogêneo. Há no seu interior distintas 

formulações sobre os aspectos essenciais que conformam a atuação do professor. Entretanto 

podemos identificar nessa diversidade, traços comuns. Todas estão a partir das ideias de 

Dewey, orientadas por uma concepção liberal de homem, de sociedade e de educação. De 

modo que as contradições se deslocam do plano das relações sociais mais gerais e tomam 

assento no indivíduo e, no limite, nas suas relações mais imediatas. Tanto no que tange às 

condições de que dispõem para a consecução de suas ações, quanto no que se refere à lida 

com os seus pares; fato que as circunstancias históricas acabam por restringir esse ideário às 

cercanias do reformismo. Tendo por base a concepção liberal, o paradigma traz consigo a 

prática e a reflexão sobre ela, como seus elementos essenciais. 

Com esse pressuposto, não estaria assumindo o professor a responsabilidade pelo 

sucesso ou pelo fracasso escolar, antes e depois de ser trazido à cena, na atualidade? É 
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culpado antes por que não refletia sobre a sua prática e será daqui em diante se não o fizer. 

Como as iniciativas, no plano da concepção liberal, estão assentadas no indivíduo, a reflexão 

sobre a prática é um atributo do professor, que deve realizá-la, independentemente de suas 

condições objetivas e subjetivas de formação e de trabalho. Ao responsabilizar os professores 

pelos problemas, não se passaria dessa forma a construir todo um discurso da 

profissionalização a partir daquilo que o professor deveria responder do ponto de vista de 

exigências da formação do sujeito no momento atual? Na teoria do professor reflexivo o 

aspecto orientador da prática docente e da formação são os conhecimentos oriundos da 

reflexão sobre a prática pedagógica. Na formação do professor reflexivo, “o docente é 

encarado como um intelectual em contínuo processo de formação, cuja experiência é vista 

como a fonte do saber, sendo que é a partir dela que se constrói o saber profissional. (FACCI, 

2004. p. 42). 

A teoria do professor reflexivo parece tratar a profissão professor desvinculada do 

desenvolvimento histórico da sociedade. Os problemas, os desafios presentes no ofício, 

assim como a solução desses, teriam origem no âmbito do próprio ofício. Sem desconsiderar 

a importância que a subjetividade tem no processo de formação e de atuação docente, esta é 

concebida, nesse paradigma, como produto das contradições com origem no próprio sujeito, 

ou quando muito, da relação desse com os seus pares. Desconsidera-se o plano das relações 

sociais, ou quando muito, ao tomá-las, fazem-na de forma abstrata e anistórica. Em 

decorrência, parece sugerir que para além da questão política, em determinado momento, 

tudo passa a depender de uma questão meramente epistemológica. A ideia de 

profissionalização, construída com o subsídio da reflexão sobre a prática, parece ser buscada 

na identidade que o sujeito/indivíduo estabelece com os seus pares a partir de sua prática, 

sendo ela quase sempre concebida como descrição pura dos fenômenos, muitas vezes 

desvinculada de uma teoria consistente, que dê conta de compreender o movimento das 

relações que o faz existirem. 

Contidos na concepção de formação estão as estratégias de formação e o 

conhecimento formador. De modo que, considerando a importância deste último, é razoável 

pensar na ideia de que à natureza do conhecimento corresponde, quase sempre, à forma como 

este conhecimento é socializado na escola, ou seja, o fato do conhecimento não ser uma 

escolha aleatória, despretensiosa, casual, mas ser resultado de escolhas e decisões feitas a 

partir das finalidades atribuídas à educação, em determinadas condições sócio-históricas, os 

métodos ou as estratégias de formação também tendem a estar de acordo com essas 
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finalidades.  O fato é que é impossível tratar do processo de construção do conhecimento sem 

observar a natureza do conhecimento que é tomado como mediador para a formação do 

professor. 

Assim, observamos que a concepção de conhecimento, que parece hegemonizar o 

ideário pedagógico de ambas as diretrizes – com maior ou menor incidência em uma ou outra 

-, está influenciada, de forma significativa, pela produção acadêmica orientada pelo o que se 

convencionou denominar de pensamento pós-moderno. Analisando a natureza dessa 

concepção, Moore e Young (2001) ressaltam que a resistência do pensamento pós-moderno 

ao conhecimento científico tem levado os seus seguidores a estabelecer identidade entre 

conhecimento cientifico e positivismo; a subordinar todo e qualquer conhecimento às 

relações de poder, desse modo o saber é antes de tudo interesses e nesse patamar o 

transforma em uma questão de opinião; ao negar a ideia de totalidade, fragmenta o 

conhecimento, atrelando-o aos aspectos experienciais dos diferentes grupos e setores que 

compõem o tecido social; a exclusão dos sujeitos ocorrendo através da não representatividade 

de seus “conhecimentos”, no âmbito do currículo, pressupõe que a sua inclusão é o canal 

através do qual se pode resolver um problema de desigualdade social que certamente não tem 

nesse limite a sua origem. Segundo esses autores, essa estratégia impõe enormes dificuldades 

para a compreensão, por parte dos excluídos, dos reais motivos e causas da exclusão. 

Com base no exposto, cabe afirmar que nesse ambiente, o ideário pedagógico 

predominante em ambas as diretrizes, reforça o processo de esvaziamento da teoria na 

formação e pauta-se na parcialidade do ser social. Com relevo na prática, o professor tenderia 

a abrir mão dos conteúdos escolares em prol das habilidades e competências, pressupondo-se 

que com isso o aluno constrói a sua autonomia. Privilegia-se o método em prejuízo do 

conhecimento objetivo, elaborado e sistematizado. Ainda que os conceitos e fatos sejam 

considerados na formação, esses perdem posição para os procedimentos e atitudes tomados 

como referência na prática de cada um. Nega-se a compreensão de totalidade e de 

universalidade dos conhecimentos e, em seu lugar, cultuam o conhecimento do local, as 

culturas locais, as diferenças culturais, ampliando as dificuldades para a construção de uma 

unidade em torno de um elemento comum, agregador, em torno do qual se possa vislumbrar 

uma intervenção mais adequada nos problemas sociais, pois como observa Masson (2008)  

 

A ênfase em situações localistas particulariza os problemas, desvinculando-os  de 

suas relações com contextos mais amplos. Tal tendência é bastante presente nas 

políticas para a formação de professores e no ideário pós-moderno, o que dificulta a 
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elaboração de projetos coletivos condizentes com as necessidades reais da maioria 

das pessoas. ( pp.20-1) [grifo nosso]. 

 

O esvaziamento da teoria é acompanhado de um profundo processo de desvalorização 

da profissão docente, que pode ser vista e sentida nas precárias condições sob as quais os 

profissionais da educação realizam suas atividades. Os parcos salários, a depredação física 

dos espaços escolares, principalmente nas escolas públicas, o sucateamento dos instrumentos 

necessários, são marcas distintivas dessa desvalorização. Entretanto, tão grave quanto esses 

indicadores, é o fato de que sua formação se faz baseada na crença de que a reflexão sobre a 

prática imediata, desprezando o conhecimento objetivo, produzido pela humanidade, 

possibilitaria, ao menos em tese, a apropriação por parte desse licenciando, de um conjunto 

de métodos e técnicas para ele “aprender a aprender”. Somos da opinião de que a 

materialização desse tipo de formação reduz o licenciando/professor a um técnico, perdendo 

a sua condição de intelectual e sujeito portador de um conhecimento que contribua para uma 

formação pautada na formulação de questionamentos sobre as finalidades da educação em 

seus aspectos ontológicos, filosóficos, políticos, econômicos, sociais, culturais, ideológicos e 

de todas as facetas de que se reveste a práxis educativa.  

Cultua-se uma formação, em que se torna obsoleta a cultura geral, o domínio dos 

fundamentos sobre os quais repousam a existência humana e suas decorrências, entre elas, a 

educação. Nesse sentido, a formação fica limitada ao domínio de determinados 

procedimentos e atitudes, que se sobressaem em relação aos conhecimentos aqui 

mencionados. A formação do professor, assentada na epistemologia da prática, parece 

contribuir para o esvaziamento da teoria e para a sua desvalorização profissional. A rigor, a 

formação que toma a prática imediata como objeto da reflexão cria um conhecimento que, 

apesar de importante e necessário à formação, não consegue transpor os limites do cotidiano 

alienado, fazendo com que prevaleça nessa situação, o que viemos denominando de 

parcialidade predominando como universalidade.  
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CAPÍTULO 6 PRÁXIS CURRICULAR E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O 

IDEÁRIO DA EPISTEMOLOGIA DA PRÁTICA COMO ESTRUTURANTE DOS 

PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO ESCOLAR NAS IES 

FORMADORAS DE PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

O segundo momento da pesquisa, em que realizamos entrevistas com gestores e 

professores das instituições formadoras de professores que atuam na Educação Básica, 

surgiram como já indicado no capítulo anterior, as temáticas/categorias relacionadas à 

transição do curso normal superior para Pedagogia; práxis curricular; conhecimento escolar e 

formação de professores. 

Iniciaremos as nossas análises pelo exame da transição do curso normal superior para 

Pedagogia, cujas informações foram coletadas a partir de entrevistas realizadas com a 

diretora da faculdade IES – 01 (01) e na outra instituição IES – 02 uma (01) professora, que 

ocupou a função de vice-coordenadora do Curso Normal Superior, vindo compor, 

posteriormente, a comissão responsável pela proposta de transição. Desta categoria empírica, 

surgiram quatro temáticas bastante significativas: 1. Concepção/finalidades do Curso Normal 

Superior (aí se inclui concepção de formação e de conhecimento escolar); 2. 

Concepção/finalidades do Curso de Pedagogia (aí se inclui concepção de formação; 

estratégias de formação e de conhecimento escolar/lugar de origem do conhecimento 

formador); 3. Causas do definhamento do Curso Normal Superior; 4. Expectativas da 

transição. Para efeito de manutenção do anonimato e para o entendimento adequado das 

falas, no corpo deste texto, usaremos as seguintes nomenclaturas: G – 01 (Gestora da IES – 

01); G – 02 (Gestora da IES – 02).  

 

6.1 Conhecimento escolar, concepção e práticas de formação de professores no Curso 

Normal Superior e em Licenciatura em Pedagogia: o transitório e o permanente 

 

Esta temática, como informado no capítulo anterior, surge no momento da Pesquisa 

Exploratória, destacando-se como importante subsídio para a compreensão dos processos que 

dão conteúdo e forma às políticas curriculares de formação de professores, no Brasil. Ganha 

relevância também porque nos ajuda na explicitação da práxis curricular desenvolvida no 

curso de pedagogia, bem como facilitará o entendimento do conteúdo da concepção de 

formação aí presente, de suas estratégias de formação e de construção e aquisição do 
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conhecimento formador. Outro aspecto que observamos é que se confirmava a nossa 

alegação a respeito da impossibilidade de tratar a política curricular recente para a formação 

de professores, no Brasil, dissociando a problemática do Curso Normal Superior e do ISEs, 

da problemática do curso de Pedagogia. 

Com base nas tendências observadas por ocasião da Pesquisa Exploratória, o nosso 

objetivo foi verificar as motivações da transição; as opiniões a respeito das potencialidades 

de formação de um curso e de outro; as expectativas dos sujeitos envolvidos nos processos 

formativos, particularmente os alunos; as prováveis causas da efemeridade do Curso Normal 

Superior, para identificar aproximações e distanciamentos na concepção e nas práticas de 

formação, de modo a perceber rudimentos de evolução e permanência no processo de 

transição. 

Como já destacamos os ISEs e o Curso Normal Superior, como lócus e como 

proposta curricular de formação, respectivamente, surgem no âmbito das reformas 

educacionais ocorridas em vários países do mundo e no Brasil. Como pudemos observar, 

esses remodelamentos inserem-se nas diferentes reformas também ocorridas nos mais 

diversos domínios do Capitalismo. Desse modo, o ambiente é de debates e discussões, 

envolvendo diversos setores sociais como associações profissionais, sindicatos, partidos 

políticos e etc, em torno destes domínios econômicos, políticos, sociais, educacionais e etc. 

No campo educacional, de modo geral, destacam-se, no Brasil, dois projetos de 

formação. Um projeto formulado nos debates e discussões dos educadores brasileiros, 

liderados pela a ANFOPE, e outro pensado e elaborado com base nos discurso oficiais, cuja 

origem está nas conferencias internacionais sobre a educação, organizadas pela UNESCO, 

CEPAL, Banco Mundial, OEA, e demais entidades interessadas ou que passaram a se 

interessar pelo tema
116

. 

Pautados ambos na crítica à racionalidade técnica, os órgãos oficiais, particularmente 

o MEC/CNE, formulam as propostas de políticas curriculares com base no que já indicamos 

como questão central do processo educativo, ou seja, a relação teoria-prática na esfera da 

formação e as suas tentativas de deslindar os problemas que daí emergem. Esse setor 

argumentava, em torno do debate sobre a formação de professores, que as universidades 

norteavam-se por uma estratégia de formação a qual não conseguia responder 

adequadamente aos problemas entre a formação e a prática docente; observava a existência 

de uma diálise entre as disciplinas de formação específica e as de caráter 
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 Projetos que tivemos oportunidade de analisá-los, de modo geral, no capítulo que trata das reformas 

educacionais e das propostas curriculares para a formação de professores. 
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pedagógico/metodológico, favorecendo, segundo esses setores, MEC/CNE o surgimento de 

obstáculos para que o aluno percebesse as relações internas entre os conhecimentos 

essenciais à sua formação, bem como contribuía para o distanciamento entre o que se 

“ensinava” no espaço de formação e as escolas nas quais os professores atuam ou estão 

prestes a atuar. Em resumo, a justificativa no campo pedagógico para a proposição dos ISEs 

e do CNS, baseia-se no esboço de um quadro de problemas identificados na formação 

docente que era, na ocasião, oferecida (particularmente pelas universidades), entre elas: 

 

O preparo inadequado dos professores cuja formação de modo geral, manteve 

predominantemente um formato tradicional que não contempla muitas das 

características consideradas, na atualidade, como inerentes à atividade docente, 

entre as quais se destacam: Orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos 

alunos; Responsabilizar-se pelo sucesso de aprendizagem do aluno; Assumir e 

saber lidar com a diversidade existente entre os alunos; Incentivar atividades de 

enriquecimento cultural; Desenvolver práticas investigativas; Elaborar e executar 

projetos para desenvolver conteúdos curriculares; Utilizar novas metodologias, 

estratégias e materiais de apoio; Desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em 

equipe. (CNE/CP, 2001, p. 4) [grifos nossos]. 

 

Apresentavam um diagnóstico da crise ou falência do sistema educacional e da 

emergência de outro. Delineia-se, entretanto, já na passagem acima, que a proposta tem por 

base uma formação que toma o ensino e a aprendizagem como preocupação central. O exame 

atento da proposta sugere que a formação oferecida nos ISEs, através do Curso Normal 

Superior -, que tem por finalidade habilitar professores para atuar nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental -, organizada a partir do currículo por competências, tem uma forte 

tendência a ser de natureza tecnicista, aligeirada, instrumental e de preparar o docente para 

uma ação imediata, praticista e destituída de uma base teórico-conceitual consistente, que 

possibilite a crítica, quer sobre os fundamentos dos conhecimentos adquiridos na formação e 

na prática docente, quer sobre as condições globais de sua atuação, de sua inserção social e 

de seu papel político, bem como da escola e da educação para o processo de formação 

humana. De certo modo, essas questões foram examinadas, ao menos no plano das intenções, 

no capítulo anterior. Agora, o nosso intento é analisá-las na esfera das práticas curriculares 

desenvolvidas no âmbito das instituições formadoras dos professores que atuam ou atuarão 

na Educação Básica.  

A nossa estratégia de análise segue tomando os temas/categorias em seu conjunto, 

observando a relação de dependências conceitual e prática que elas encerram em si. Desse 

modo, concepção e estratégias de formação se tornam inteligíveis quando articuladas ao 

conhecimento formador. A formulação de uma concepção de formação; de conhecimento 



 

 
253 

escolar; de práxis curricular, enfim, daquilo que as pessoas são capazes de expressar, 

demanda ser resultado de suas experiências sociais. Na esfera da formação de professores, 

essas experiências são construídas nas relações acadêmicas e profissionais que compõem o 

seu histórico; do lugar social/profissional de onde falam; no acúmulo dos conhecimentos que, 

apoiando-se na dinâmica de apropriação/objetivação, operam no processo de reprodução 

social do indivíduo. Essas elaborações, quando tornadas expressas pelos sujeitos, 

representam de certo modo o que costumamos denominar de sentido/significado que as 

relações têm para os sujeitos. Essa unidade é fundamental na técnica de análise de conteúdo. 

Requer, dessa forma, esclarecer como esta relação se apresenta do ponto de vista de nosso 

referencial teórico. Facci (2002), com base em Leontiev, entende que “o significado de uma 

ação é formado pelo conteúdo concreto, por aquilo que deve resultar dessa ação e envolve 

generalização e a fixação de práticas sociais.” (p. 6). E no estabelecimento da unidade 

sentido/significado, afirma:  

 

a forma como o homem se apropria do significado vai depender do sentido pessoal 

que ele dá ao significado. O sentido é representado pela relação entre o motivo da 

atividade e o objetivo da ação e, para encontrar o sentido pessoal de uma ação, é 

necessário descobrir o motivo que lhe corresponde. (id. Ibidem) 

 

O referencial que viemos construindo ao longo da pesquisa aponta para o 

entendimento de que os processos que dão origem aos sentidos e aos significados, como 

complexo em torno do qual transita a linguagem/conteúdo, objeto da análise, apesar da 

importância que têm nos processos organizativos da realidade humana, não é ele – como já 

demonstrado teoricamente -, definidor da sociabilidade humana, de modo que o sentido e o 

significado atribuído ao conteúdo das mensagens não podem ser tomadas como 

determinantes das dinâmicas que encerram as relações sociais. Com origem no ser social e 

compondo os processos históricos e sociais que o faz humano, a linguagem é tomada como 

expressão das relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, com vistas à 

produção e reprodução de sua existência. Em síntese, o significado não é criado pelo 

indivíduo, mas é uma construção histórica e social, o que deriva daí a ideia de que a unidade 

subjacente não é um atributo com origem na subjetividade do sujeito. Por ela transita, mas é 

no conjunto de relações e das práticas sociais concretas que envolvem os sujeitos, onde esta 

unidade tem origem, que ela se desenvolve e transforma-se. Assim, as nossas análises em 

torno das informações obtidas nas entrevistas têm em conta essas “fontes”, a partir das quais 

os sujeitos formulam os seus juízos. 
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A concepção e as estratégias de formação, bem como o conhecimento formador, 

parece estabelecerem, de certo modo, uma relação de reciprocidade com as finalidades dos 

ISEs e do Curso Normal Superior, em particular. Segundo a gestora da IES – 01, “a 

característica fundamental dos institutos, foi essa: oferecer licenciaturas e o Normal Superior 

que era um curso voltado para habilitar um professor de primeira à quarta série e de quinta à 

oitava, estaria inserido na estrutura organizacional e operacional dos institutos”. (G – 01) 

[grifos nossos]. Essa definição estava fundamentada na convicção de que as experiências 

anteriores de formação fracassaram no intento de preparar os professores de modo a 

responder adequadamente às exigências do processo de ensino-aprendizagem. Atribuindo aos 

professores e a sua formação a responsabilidade pelo insucesso da aprendizagem dos alunos; 

pelas elevadas taxas de repetência e evasão escolar, entendem os setores oficiais que um 

modelo de formação, com ênfase nos procedimentos didático-metodológicos, representaria 

senão a eliminação, ao menos a redução drástica desse quadro presente na realidade 

educacional brasileira. É verdade que há uma compreensão importante a respeito do processo 

formativo, que o eleve à dimensão política, como está expressa na fala seguinte: 

 

Eu acho que prá você formar bem o professor, ele precisa ter conhecimentos de 

filosofia, conhecimento de sociologia, conhecimentos de política educacional, 

porque o processo educativo é um processo político, não é? Saber engajar a política 

do sistema do país com a política educacional, da preparação, da formação do 

indivíduo... (G – 01) 

 

 

Entretanto a compreensão subjacente de que os problemas educacionais têm origem 

nas práticas pedagógicas e é nelas que estão as soluções, mesmo tendo em consideração o 

entendimento acima destacado, a ênfase parece recair numa concepção de formação que 

prioriza o estudo dos procedimentos que organizam o processo de ensino-aprendizagem,  

 

Porque se você está especializando um professor só para a educação infantil, então, 

durante todo... o enfoque da grade curricular é ensino-aprendizagem e prática de 

ensino. [...] Então, o que agente precisa, na formação do professor, é ensinar o 

professor a ensinar, ensinar ao professor, sobretudo, a desenvolver o senso crítico 

do aluno. (G – 01) 

 

Não estamos nos opondo à ideia de que o professor necessita saber ensinar. Mesmo 

porque, segundo Facci (2002), “o significado do trabalho do professor é formado pelo seu 

objetivo de ensinar, tendo como finalidade a apropriação do conhecimento pelo aluno, 

consciente das condições reais e objetivas do processo ensino-aprendizagem” (p.6). 

Entretanto como já salientamos, o significado tem um conteúdo concreto, ou seja, o ato de 
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ensinar não se explica ou se justifica a partir de si mesmo, mas articulado a um conjunto de 

relações que envolvem o ser social e dá substância às finalidades da educação, a uma 

concepção de formação humana e a um projeto de sociedade. 

O fato é que a assimilação dessa concepção de formação parece ter fundado a 

convicção de que o Curso Normal Superior respondia da forma mais adequada aos problemas 

da educação brasileira, pois se referindo a esse curso, a vice-coordenadora – à época, foi 

enfática: “eu não conheço outro curso, que pode até ser, que já tenha agora, eu não conheço 

outro curso que tenha a preocupação com a formação pelas áreas específicas do 

conhecimento.” (G - 02). Opinião semelhante a essa, tem a gestora da IES -01, quando 

aludindo à natureza do Curso Normal Superior, destacou: 

 

Se o Normal Superior tivesse politicamente, administrativamente, sido mantido, 

seria, no meu entendimento, uma forma de nós garantirmos melhor qualidade no 

nível específico do professor. Porque ele é específico para a licenciatura. [...] Então, 

didaticamente, pedagogicamente, eu acho que a transformação do Normal Superior 

em Pedagogia, atendeu a uma série de fatores, mas ao nível da especialização do 

professor, eu acho que não ficou tão bem quanto no Normal Superior. (G – 01). 

 

Temos afirmado que a concepção e as estratégias de formação buscam responder às 

questões que a relação teoria-prática suscita nas práticas educativas. No caso em que estamos 

analisando, é razoável deduzir que, a exemplo dos documentos, as estratégias estão baseadas 

na reflexão sobre os mecanismos de funcionamento das atividades educativas, cujo epicentro 

é a atividade de ensino. É na ação docente que tem origem o conhecimento formador, na 

medida em que essa instância da prática educativa é a razão de ser do Curso Normal 

Superior. Com base em tais questões, cabe indagar: Os problemas evidenciados na formação 

de professores têm relação apenas com a matriz curricular, em seu aspecto didático-

pedagógico, ou estabelece relação com as finalidades da educação e com um projeto de 

sociedade? Não seria demasiado reducionismo atrelar a formação dos professores aos 

aspectos que compõem o processo de ensino-aprendizagem? Ou ainda: Forma-se os 

professores apenas para ensinar conteúdos acadêmicos? Esses questionamentos estão, de 

certa forma já contemplados nas críticas que vários educadores brasileiros estabeleceram, 

quando se propuseram a analisar a proposta curricular que orientou a constituição dos ISEs e 

do Curso Normal Superior
117

.  
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 Questionamentos que já tratamos no capítulo em que discutimos o surgimento dos ISEs e do Curso Normal 

Superior no Brasil. 
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Das falas analisadas é possível inferir que o Curso Normal Superior respondia, de 

certo modo a contento, às finalidades da formação de professores. Mesmo assim, com o 

advento das DCNs-Pedagogia saiu de cena e deu lugar a Licenciatura Plena em Pedagogia. 

No tocante à nossa pesquisa, observamos que se manteve o “lócus” da formação, sofrendo 

mudanças apenas a IES – 01, que deixou de responder pela razão social de instituto e passou 

a ser faculdade. Não houve alterações nas condições objetivas de funcionamento da referida 

instituição. Entretanto resta-nos perguntar: Do ponto de vista desses sujeitos, quais as 

motivações e as expectativas do processo de transição do Curso Normal Superior para 

Licenciatura em Pedagogia? E com relação à concepção de formação, estratégias e 

conhecimento formador, quais as mudanças suscitadas? E mais: o que teria, segundo os 

sujeitos entrevistados, motivado o definhamento e o desaparecimento do Curso Normal 

Superior? 

Essas questões por estarem entrelaçadas, exigem para a sua análise um tratamento que 

as conceba em várias dimensões das práticas sociais, que envolvem convicções políticas, 

ideológicas, filosóficas, educacionais e etc. A tomada de qualquer dessas perspectivas, 

isoladamente, pode incorrer no risco da perda da noção de totalidade, de dinamicidade que as 

relações suscitadas estabelecem, necessariamente entre si. A partir das entrevistas foi 

possível perceber que as explicações para as questões levantadas perpassam por todas as 

dimensões acima elencadas. Mas, sugeriu também, que esse movimento é um processo cuja 

dialética provoca a iminência do surgimento do novo, mas também e contraditoriamente a 

permanência de alguns aspectos mais resistentes às mudanças.  

Essa dialética, em relação à permanência, é bastante significativa quando se trata da 

concepção de formação. Podemos observar, a partir das entrevistas, que ressalvadas algumas 

questões, as instituições em questão, quando promoveram o processo de transição do Curso 

Normal Superior para licenciatura em Pedagogia, a fez tendo por base a manutenção da 

concepção de formação que orientava o curso anterior. Isso pode ser observado quando 

relacionamos as motivações, principalmente pedagógicas, para a criação do Curso Normal 

Superior na IES – 02 e o modo como os sujeitos nele envolvidos, compreenderam o processo 

de transição desse curso para Licenciatura em Pedagogia. Em relação às motivações, além de 

considerar a formação do corpo docente disponível na instituição, elas encontram ressonância 

principalmente na ideia de que não dispúnhamos, no Brasil, de um curso, cujas 

características de formação estivessem voltadas para o preparo do professor para atuar nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental: 
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Por que [a IES – 02] propõe o Curso Normal Superior e não propõe o Curso de 

Pedagogia? Por que você não tinha pedagogo suficiente para dar conta dessa 

pedagogia que estava colocada. O curso de pedagogia que dar ênfase na gestão e na 

coordenação, então nosso corpo docente não tinha nem a quantidade de pedagogo 

suficiente para trabalhar uma matriz curricular com essa ênfase. Esse é um aspecto. 

O outro aspecto é que o nosso objetivo, o nosso objeto de trabalho aqui é o 

departamento da educação da nossa universidade nossa maior contribuição é na 

formação de professores e de licenciatura. O nosso é a formação de professor e o 

curso de pedagogia objetivamente ele não forma professores, do que estava 

colocado no mercado, está entendendo? Na concepção do Curso de Pedagogia. 

Então, veja, o curso normal superior é um curso que formaria os professores nos 

anos iniciais. (G – 02) [grifos nossos]  

 

Está claro que o conteúdo das discussões, com vistas à criação do referido curso, 

estava relacionado com a natureza do curso de pedagogia e as suas possibilidades ou não de 

formar adequadamente os profissionais para atuarem no nível de ensino em questão. De certo 

modo, reforça a nossa ideia da impossibilidade de tratar a problemática do Curso Normal 

Superior desarticulada das discussões e dos embates em torno do curso de pedagogia, o que 

pode ser comprovado na observação da vice-coordenadora: 

 

Independentemente das mudanças que teve na legislação, a formação do pedagogo 

de uma forma geral ou era na preocupação na gestão ou na coordenação 

pedagógica, e não na ênfase do professor do magistério, ou seja, do professor na 

sala de aula, e ai é nessa lacuna dos Cursos de pedagogia que surge toda essa 

questão do Curso Normal Superior, a questão dos institutos. Por que o objetivo do 

Curso Normal Superior era formar o professor; a ênfase no magistério (G – 02) 

[grifos nossos] 

 

Dessa “lacuna” constrói-se a convicção de que o problema da formação de 

professores reside na ausência de um curso organizado especificamente para formar o 

professor que vai atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Isso se torna ainda mais 

explícito, na seguinte passagem: 

Então veja, ter Normal Superior existe uma convicção ideológica, uma convicção 

política, ideológica no sentido, assim, a gente tá querendo formar professores, 

entendendo que esse país precisa melhorar a qualidade do professor, por que os 

professores de primeira à quarta eles não são formados em professor, fazer parte 

assim, fazer um investimento maciço na escola pública, quer dizer formar 

professores; contribuir para a melhoria do ensino público, então, político e 

ideológico, nesse sentido, fazer ter esse compromisso social, de que ter um curso 

que viesse a contribuir para a melhoria do ensino público, formando professores 

mais qualificados para atuar nessa área. Então essa é a razão de ter optado pelo 

Normal Superior e não por Pedagogia. (G – 02)  

 

Apesar de ser a ausência de um corpo docente com uma formação sólida e consistente 

no campo pedagógico um problema que não pode ser negligenciado, quando a questão é 
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definir qual é o curso a ser criado, somos da opinião de que a opção pelo Curso Normal 

Superior se fez pautado na convicção de que o seu currículo respondia mais apropriadamente 

às demandas e aos problemas identificados na formação e nas práticas docentes. 

Se a instituição IES – 02 gozava de certa autonomia para definir qual o curso a ser 

criado, o mesmo não se pode afirmar da IES – 01. Antes de ser produto de uma discussão 

coletiva, em que foi se constituindo uma concepção de formação de professores, a criação do 

Curso Normal Superior na IES – 01 tem uma trajetória distinta. A definição por um ou outro 

curso, segundo a gestora da referida instituição, atendeu inicialmente a uma exigência da 

legislação: 

No momento nós solicitamos o curso de pedagogia, com habilitação em educação 

infantil e ensino fundamental, da primeira à quarta-série. Este projeto foi submetido 

ao MEC. Aconteceu que em 1999, a Resolução CNE n. 1 de 30 de set. de 1999, 

dispôs sobre as características do Instituto Superior de Educação. [...] Nós 

chegamos a Brasília e fomos informados que havia saído, naquele dia, o Decreto 

3.276 de 6 de dez de 1999, que definia que este curso, teria que ser administrado ou 

oferecido pelos Institutos Superiores de Educação e não por faculdades. Aí, o que é 

que aconteceu?[...] O MEC devolveu o nosso projeto, para nós reformularmos e 

estruturarmos um Instituto Superior de educação e não uma faculdade de educação, 

como havíamos solicitado. E, baseado exatamente na resolução que eu já citei - a 

Resolução CNE/CP n. 1 de 30 de set. de 1999, que define todas as características 

dos institutos, os institutos como organizações voltadas para a educação, para 

licenciaturas desde o infantil até a oitava série. (G – 01 ) 

 

 

Dessa passagem duas questões podem ser identificadas: a primeira é a efemeridade 

das políticas públicas em educação em nosso país e a relativa rapidez com a qual os 

legisladores, orientados por determinados interesses, formulam-nas. E a segunda é que a 

ideia de que a concepção de formação contida no currículo do Curso Normal Superior é a 

mais adequada para dar conta dos problemas da educação brasileira, não parece nesse caso, 

ser o motivador inicial da opção entre esse curso e o de Pedagogia. É no decorrer da 

implantação e do funcionamento que essa convicção parece se construir, pois indagada a 

respeito de como se compreendia a transição de um curso paro a outro, a gestora da IES – 01 

ponderou: 

[...] eu acho que a gente perdeu um pouco na especialidade da formação do 

professor, na medida em que a gente entrou em outros campos, porque aí, às vezes, 

eu começo a pensar, e eu não sei se estou certa: eu vou formar um bom professor ou 

um bom gestor, ou quando eu tô formando os dois, estou pincelando as duas 

habilitações? (G – 01 ) 

 

Tornando mais explícita a concepção de formação, a gestora dá um exemplo: 
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Eu acho que as didáticas e a metodologia são fundamentais para formar um bom 

professor. Não é que você vá dar prá ele a “receita do bolo”, né, mas que ele saiba 

como ter... Na época em que eu trabalhei, há mais tempo, uma disciplina que eu 

achei..., que saiu do currículo, mas que devia voltar é Manejo de Classe. No fim das 

contas, é a prática. Mas, a maneira de como você trabalhar o aluno... Como você 

trabalhar, como você se relacionar com a criança, como é a sua relação adulto-

criança...Eu acho que é fundamental o professor saber trabalhar, além de ele ter o 

conhecimento profundo do conteúdo que ele vai repassar para o aluno, né? Isso é 

fundamental! (G – 01 ) [grifos nossos] 

 

Apesar do esforço em buscar em outras passagens a articulação entre a relação 

ensino-aprendizagem e outras dimensões da formação humana, a concepção de formação, 

presente na fala da gestora, tem incidência na prática docente e como se pode observar, não 

foi incorporada a partir do conteúdo da proposta contida no ideário do Curso Normal 

Superior. É uma construção que tem assento na sua formação acadêmica e na sua prática 

profissional, certamente alicerçada em suas convicções políticas, ideológicas e no modo 

como concebe as relações que dão forma e conteúdo à totalidade das relações sociais. De 

certo modo, estamos reafirmando a ideia de que o significado tem uma dimensão e um 

conteúdo concreto, é uma construção histórica e que o sujeito passa a atribuir o sentido, 

filtrado por suas experienciais e afiliações conceituais, epistemológicas e políticas. 

A ideia de permanência, no que se refere à concepção de formação, pode ser 

observada, quando a transição do Curso Normal Superior para Licenciatura em Pedagogia é 

feita sem que represente mudanças substanciais no conhecimento formador; nas estratégias 

de formação e no modo como se planeja, desenvolvem e avaliam-se as práticas curriculares, 

bem como se mantém, basicamente, os critérios que definem os processos de seleção, 

organização e socialização do conhecimento escolar. 

Indagada a respeito de quais mudanças poderiam ser observadas nesse processo, a 

vice-coordenadora da IES – 02 afirma não haver solução de continuidade entre o currículo 

anteriormente praticado e o que se anunciou com o de Licenciatura em Pedagogia: 

a gente entendeu que quando a resolução de licenciatura sai a gente não tem que 

fazer nada em relação ao curso. Por que o nosso curso ele estava pensado pra 

formação de professores e atendia ao que a resolução diz, praticamente a gente não 

fez nenhuma mudança, a gente só fez pequenas mudanças em relação à 

resolução.[...] Mas veja: em questão de ajuste; de carga horária de algumas 

distribuições, talvez oferecer algum componente curricular. Mas do ponto de vista 

da concepção, que era a da formação de professor, o curso atendia plenamente. A 

gente não teria que fazer nenhuma grande mudança do projeto político pedagógico 

pra poder atender a nova resolução do curso de pedagogia. Entendendo que o curso 

de licenciatura em pedagogia tinha como proposta a formação de professores, 

entendendo que o nosso curso tinha como formação de professores dos anos 

iniciais, existia ai alguma coerência de objetivos. (G – 02) [grifos nossos]. 
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A questão das estratégias de formação e do conhecimento escolar, a exemplo do que 

ocorre nas demais situações analisadas têm relação com a concepção de formação e com as 

finalidades do curso. Segue baseada na reflexão sobre a prática, principalmente de ensino, 

sendo ela o lugar de origem do conhecimento formador. A formação do “professor 

reflexivo”, “professor investigador de sua prática”, “professor formulador de teorias” 

presentes nos PPPS que orientam as relações no âmbito da práxis curricular nos cursos em 

discussão, seguiam, como podemos identificar na fala dos sujeitos, na condição de 

balizadores das concepções e das práticas de formação desses cursos e estendiam-se ao de 

Licenciatura em Pedagogia. Indagada sobre como formar um professor com essas 

características a gestora da IES – 01, combinando propósitos de formação com a sua 

estratégia, articulou: 

Eu acho que a reflexão do professor tem que ser em cima do conhecimento da 

realidade do aluno.[...] Na prática de ensino você deve trabalhar o aluno em sala de 

aula no momento em que ele traga para a sala de aula o que ele observou na escola 

onde ele estagiou e que haja um acompanhamento efetivo do estágio, para que o 

professor realmente relacione a teoria à prática. Porque não adianta você dar muita 

teoria e o aluno sair da escola só com teoria e chegar dentro da sala de aula e não 

saber o que vai fazer com os alunos. (G – 01) [grifos nossos]. 

 

Para não deixar dúvidas em relação ao fato de que as concepções; as estratégias de 

formação e o lugar de origem do conhecimento formador é o elemento de permanência nos 

curso em questão, interpelada a respeito de como concebia a ideia de que para “o licenciado 

em pedagogia é prioridade o conhecimento da escola”, expressa nas DCNs-Pedagogia e no 

PPP que orienta o currículo do Curso de Pedagogia na sua instituição, assim respondeu: 

 

Então, é exatamente através dos questionamentos dentro da sala de aula, nos 

seminários que o professor realiza, através das experiências que os alunos trazem 

do mundo deles para cá, né? A maioria nossa é professor. Então, nós discutimos 

muito dentro da sala de aula, os professores levantam muitas questões, estudos de 

caso, de casos que eles trazem das escolas onde eles estão estagiando e a gente tenta 

fazer análises e estabelecer comparações e até a partir de análises a gente formular 

as nossas ideias, na medida em que você conhece a realidade, você analisa essa 

realidade, você reflete sobre essa realidade, você pode até formular uma nova teoria 

em cima daquela realidade, né? (G- 01) [grifos nossos]. 

 

 

A ideia de cotidiano da sala de aula e da escola, o contexto da existência e da 

formação, bem como o que entende ser a realidade do formando, constitui-se, como se pode 

ver, o lugar de origem do conhecimento formador e a reflexão sobre essas instâncias e as 

relações aí contidas, a estratégia de construção e aquisição do conhecimento formador. 
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Postas as semelhanças ou o que vimos denominando de permanências, o quê, segundo 

os sujeitos entrevistados, constitui-se diferenças ou distanciamentos nesse processo de 

transição de um curso para o outro? O que há de avanços, recuos? Referindo-se às DCNs-

Pedagogia, a gestora se expressou dizendo: 

Eu acho que ela avança. Eu acho que de certa forma, a resolução da licenciatura em 

pedagogia ela se beneficiou das diretrizes em torno da formação do normal 

superior. [...] Eu acho que ela dar conta dessa preocupação com a formação do 

professor, ela não corre risco, que as diretrizes do normal superior se tornem um 

dador de aula, entende? Por que, quando ela propõe a prática como componente 

curricular, atravessando a pesquisa... A prática como componente curricular ela 

garante essa formação desse professor pra pesquisa; investigação do pensamento; 

problematização da realidade educacional, os fenômenos a serem investigados. [...] 

Essa formação do professor pesquisador- eu não gosto desse nome, não, de 

professor pesquisador, porque eu acho que ele virou clichê -, ou com esse olhar 

investigativo. Olhar do professor no fenômeno de uma forma inquietante de 

levantar questão de problematizar a realidade deles. (G - 02) [Grifos nossos]. 

 

Não parece, a partir da passagem acima, haver distanciamentos significativos entre as 

propostas curriculares em discussão. Sugere mais um processo de continuidade e até de 

incorporação de aspectos julgados significativos da proposta do currículo do Curso Normal 

Superior para a Licenciatura em Pedagogia. A opinião acima é compartilhada com a da 

gestora da IES – 01, quando perguntada sobre a mesma questão: 

Eu acho que há semelhanças. Existe uma semelhança do ponto de vista didático-

pedagógico, na oferta das didáticas e das metodologias específicas, por exemplo, a 

nossa grade curricular, como você viu nós temos metodologia da matemática, 

metodologia da língua portuguesa, literatura infantil, né, aí é uma continuidade do 

Normal, na realidade, o Normal e a Pedagogia, não são campos antagônicos, né?, a 

fusão não deu solução de continuidade. Até ofereceu continuidades para esta área... 

(G -01) [grifos nossos] 

 

Na dialética entre o permanente e o transitório, como aspectos sempre presentes nos 

processos que envolvem políticas e práticas curriculares, reafirma-se, nesse caso, o 

permanente muito mais do que o transitório. Não obstante esta constatação, o que poderia ter 

favorecido, segundo as gestoras, a transição de um curso para o outro? 

Nesse quesito, há uma pluralidade de motivações que dependendo do ângulo de visão 

de cada um dos envolvidos, a ênfase recai em um ou outro aspecto do problema. São 

questões relacionadas a disputas políticas no campo do currículo para a formação de 

professores, envolvendo setores que se posicionaram, desde o início, contrários ao curso e ao 

“lócus” da formação; ausência de um lastro histórico que pudesse dar respaldo identitário ao 

Curso Normal Superior e aos ISEs; relação entre a natureza do curso, estritamente voltado às 

ações do ensino e a desvalorização social do professor. Nesse rol de motivações o que, do 
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ponto de vista dos sujeitos entrevistados, surge como aquele(s) definidor do processo, é uma 

mescla entre várias das questões acima citadas, com destaque para a ausência de identidade 

social do curso e do “lócus” e a disputa política no campo do currículo. Claro que a ordem 

em que aparecem as motivações, na fala dos sujeitos, não se constitui como definidora da 

causa que resultou no definhamento do curso e do lócus, mas é indicativo de que, ao menos 

na percepção desses sujeitos, ocupem lugar importante, senão vejamos como, a respeito, se 

expressam. Assim, para a gestora da IES – 01, dentre essas questões, duas são destacadas: 

Em relação à primeira questão, fica evidenciada na fala seguinte: 

Autorizado esse instituto, nós, de início trabalhamos aqui ferrenhamente para 

conscientizar mesmo, tanto o professorado, quanto a comunidade de que havia 

necessidade de nós trabalharmos o Instituto Superior. Não houve, inicialmente, boa 

aceitação. Porque culturalmente, as pessoas só admitem o ensino superior ser 

oferecido pelas faculdades. E o instituto teve uma série de dificuldades, no início, 

para poder se firmar como escola de formação de professores. (G – 01) 

 

  

È nítida nessa passagem a ausência de identidade social do curso e do “lócus”. 

Entretanto sendo ainda mais incisiva, a gestora da IES – 02, referindo-se à mesma questão, 

destacou: 

Com essa possibilidade do curso normal superior se transformar em curso de 

licenciatura em pedagogia porque ai sai a resolução, sai a proposta, a gente faz uma 

consulta aos alunos, aí assim, a gente tem como unanimidade dos alunos a 

preferência para que o curso normal superior, se transforme em um curso de 

licenciatura em pedagogia. Por quê? Porque é melhor, porque as professoras 

perguntam o que é que vai ser quando a gente se formar ai a gente fica sem saber o 

que dizer e ai ficam chamando a gente de normalistas. Ah, porque a gente vai ser 

normalista, porque isso remete ao passado, uma coisa assim; por que é muito 

melhor o nome pedagogo ou pedagoga;[...] porque esse nome normal é pouco no 

ponto de vista da história da educação. Então, a gente faz essa consulta, a gente tem 

a adesão. (G – 02). [grifos nossos]. 

 

Destacamos a questão da ausência de identidade e de prestígio
118

 do Curso Normal 

Superior na história da educação brasileira. Na realidade, o desprestígio apontado pelas 

gestoras tem respaldo na própria legislação que não se furtou a colocar a formação de 

professores (curso e lócus) em um patamar, no mínimo contraditório ao seu discurso de 

valorização: 

O Decreto que classificou as instituições em Ensino Superior, em três modalidades, 

faculdades, centros universitários e universidades. Aí, o que é que aconteceu? Na 

medida em que, nós dispúnhamos de um Decreto classificando nestas modalidades 

                                                 
118

 Questão já percebida e mostrada no texto da tese, no capítulo IV, quando da nossa Pesquisa Exploratória. 



 

 
263 

as instituições de ensino superior, né, as IES, o Normal estava desacreditado.        

(G – 01) 

 

Os termos da legislação a que se refere a gestora, trata-se do Decreto n° 2.207, de 

15/04/1997, do presidente Fernando Henrique Cardoso, que regulamenta e classifica o 

sistema federal de ensino. E a despeito da observação da gestora em relação ao lugar que os 

ISEs ocupam nesta hierarquia, na verdade, a ordem de classificação quanto à organização 

acadêmica vai além das três identificadas, sendo elas, em ordem decrescente: universidades, 

centros universitários, faculdades integradas, faculdades e institutos superiores ou escolas 

superiores. Não obstante o desencontro das informações, isso não retira o significado que o 

conteúdo do referido Decreto tem para a compreensão da gestora e para a real importância 

que a formação de professores tem para os setores dominantes da época. 

Aliado a esse aspecto, a referida gestora observa que mudanças operadas nos cursos 

de pedagogia no interior das universidades têm uma ressonância bastante significativa no 

definhamento do Curso Normal Superior: 

Outro fato que concorreu muito para que o Normal Superior se desgastasse, foi o 

fato de que as universidades, que são autônomas, inseriram no curso de pedagogia 

as habilitações da Educação Infantil e do Ensino fundamental da primeira à quarta 

série. No momento em que a universidade oferece além das habilitações, mais 

estas, no curso de pedagogia, claro que ficou muito mais atrativo do que o Normal 

Superior, cuja característica fundamental e a finalidade dele era oferecer as 

licenciaturas. Este foi o outro fato que concorreu para que o Normal Superior se 

esvaziasse. (G – 01). 

 

As questões até aqui observadas contribuem de modo significativo para a 

compreensão do processo que ensejou a transição de um curso para outro. Porém, no decorrer 

da pesquisa, duas questões surgiram no escopo dessa discussão e que merecem, em estudos 

futuros, um tratamento mais aprofundado, na medida em que o nosso objeto de pesquisa não 

comporta nos limites desta tese um exame mais rigoroso. A primeira, trata-se de uma 

tendência já observada no momento da Pesquisa Exploratória e de certo modo destacada nas 

falas das gestoras aqui entrevistadas. Referimo-nos ao leque de “opções” oferecido no Curso 

de Licenciatura em Pedagogia, favorecendo uma inserção maior no mercado de trabalho, 

podendo com isso deslocar o eixo da discussão sobre a formação de um conteúdo baseado na 

qualidade para outro eixo baseado na quantidade de áreas específicas de atuação. 

Considerando ainda que isso se apresenta como possibilidade de outros espaços de atuação, 

não se limitando à atividade do ensino. Indagadas a respeito de como foi recebida a 
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possibilidade de transição de um curso em outro, as gestoras, referindo-se ao alunado, 

afirmaram: 

Aqui eles receberam muito bem. Por conta do que eu lhe falei, de que a pedagogia 

hoje está oferecendo um leque muito maior. Ele via na proposta das Diretrizes 

curriculares da pedagogia, a condição de exercer além de professor do fundamental, 

ele ser também o coordenador pedagógico, ele ser o supervisor, ele ser um gestor, 

né! Então, o leque de pedagogia, em termos de oferta de mercado abriu muito mais. 

Aí, o próprio aluno do Normal Superior, se desmotivou e achou que ele fazer o 

Curso Normal, que oferecesse a ele unicamente a oportunidade de ser professor de 

educação infantil e de ensino fundamental da primeira à quarta série, limitava muito 

o seu mercado de trabalho. Eles aceitavam o Instituto a implantar o Curso de 

Pedagogia, porque o mercado era bem maior, o leque de oportunidade era maior. (G 

– 01 ) [grifos nossos]. 

 

Esse aspecto da “amplidão” do curso de Pedagogia, de modo a torná-lo mais atrativo 

do ponto de vista do mercado e na direção do discurso da empregabilidade, é também 

evidenciado na fala da gestora da IES – 02: 

É muito mais atraente digamos, assim, do ponto de vista mercadológico; do ponto 

de vista do status. [...] A gente tinha a adesão do aluno que preferia o nome de 

pedagogia eles começaram a falar pedagogos e começaram a fazer camisa essas 

coisas assim. O nome pedagogia é um nome mais forte, na nossa sociedade de 

consumo, nesse mercado capitalista, então, a mudança não teria nenhuma perda do 

ponto de vista do nosso objetivo que é formar professores, e ganhar no ponto de 

vista do reconhecimento do curso, do ponto de vista social. Aí a gente fez. Lançou 

uma proposta pra passar do normal superior prá pedagogia. (G – 02)  

 

A segunda questão observada e que, a nosso ver, tem relação com a questão do 

“status”, do “reconhecimento social do pedagogo”, na expressão da gestora acima, é a 

relação que ela (a gestora) procura estabelecer entre o definhamento do Curso Normal 

Superior e a desvalorização social do professor. Sugere, em vários momentos de sua fala, 

quando questionada a respeito das razões da transição, além das já observadas, que sendo a 

ênfase desse curso na formação e preparação específica do professor para atuar nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental, teria sido objeto de preconceitos e discriminações, próprios 

de uma sociedade e de um mundo acadêmico que privilegiam, por exemplo, a pesquisa em 

detrimento do ensino, que reconhece o pesquisador, mas secundariza a função docente 

calcada na atividade do ensino: 

A questão é a não valorização do profissional professor no nosso país, o que esse 

professor foi desvalorizado ao longo dos anos pelo tecnicismo. [...] Se a gente 

tivesse uma grande reformulação na academia; na formação dos professores. [...] Se 

eu tivesse um instituto de formação superior fortalecido, onde as pessoas estavam 

ali pra ser professores e pesquisadores na educação, no ensino, ai tudo bem. [...] Se 

a formação do professor fosse de fato valorizada, mas, você não tem isso nesse 

país, se você for pesquisador você tem mais valor, é mais valorizado. O professor 

nesse país não é valorizado, a minha discussão com os alunos é: por que você tá 
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fazendo o curso de professor? Por que você está fazendo esse curso se você não 

quer ser professor? Se você acha que a educação não faz nada, enfim, por que você 

está aqui? (G – 02) 

 

Apesar de original e sugerir uma pesquisa mais bem aprofundada, o raciocínio 

desenvolvido pela gestora ganha importância, quando articulado às demais questões já 

apresentadas e discutidas. Somos da opinião de que as razões da transição têm raízes mais 

profundas e talvez encontrem pistas mais elucidativas se buscadas nas políticas de formação 

de professores desenvolvidas e implementadas nas últimas décadas, no Brasil, em que se 

verifica a sua expansão, predominantemente, pela iniciativa privada
119

. Todavia um fato 

mencionado, na ocasião da entrevista com a gestora da IES – 01, pode indicar processos de 

acomodações e reordenamento no papel e na função que os ISEs cumpriram nesse processo. 

Referindo-se às alternativas buscadas para o “esvaziamento” desse „lócus‟ e do referido 

curso, comentou: 

Os institutos superiores começaram a se preocupar com o fato de estarem sendo 

esvaziados. O curso normal superior, de um modo geral, não se firmou no sistema 

educacional. E aí, conclusão: o próprio CNE admitiu, não digo a falência, admitiu o 

esvaziamento do normal superior e baixou aquela resolução que você conhece, de 

Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia, com essas diretrizes, realmente 

hoje, o leque de pedagogia é bem mais amplo, e os institutos entenderam que havia 

necessidade de solicitar a transformação. [grifos nossos] (G – 01)  

 

Trata-se de uma afirmativa que merece atenção, em função do seu conteúdo 

extrapolar, o elemento essencialmente pedagógico da formação docente e estender-se às 

esferas econômicas e políticas que marcam os processos de formulação e implementação de 

políticas curriculares. Diferentemente do que ocorreu com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores para a Educação Básica; com o surgimento dos 

ISEs e do Curso Normal Superior, que motivaram uma quantidade expressiva de pesquisas e 

produção no campo do debate político e educacional, o mesmo não se verifica em relação às 

DCNs-pedagogia, em torno da qual se observa um profundo silêncio. Entendemos ser 

necessária uma quantidade maior de pesquisas que tomem as DCNs-Pedagogia como objeto 

de exame mais aprofundado e possa, desse modo, contribuir na compreensão do conjunto de 

forças políticas contidas na sua definição; dos interesses econômicos, políticos e sociais 

envolvidos no processo que culminou com a sua aprovação. 
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 O processo de expansão dos cursos de formação de professores via iniciativa privada foi objeto de nossas 

análises no momento em que discutimos, no capítulo II, as políticas curriculares para a formação de 

professores no Brasil. 
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Não estão as nossas análises orientadas ao julgamento das concepções e das práticas 

de formação evidenciadas no escopo desta pesquisa. Mas fundamenta-se numa ética, cujo 

teor está comprometido com a busca de alternativas de práticas educativas que respondam, de 

modo mais adequado, às exigências de uma formação humana, cujo horizonte é a superação 

de uma particularidade histórica, que insiste em manter e reproduzir relações sociais pautadas 

numa lógica de universalização do ser social, mediada pela alienação. Assim, não cabe, nesta 

linha de argumentação, a indicação de que a proposta curricular de um curso é melhor ou 

pior do que a outra; mas identificar e analisar as concepções e práticas de formação 

desenvolvidas no âmbito da práxis curricular dos cursos que formam os professores para 

atuar na Educação Básica e neles os processos de construção e aquisição do conhecimento 

escolar e suas contribuições na natureza da formação acima mencionada. 

No decorrer da tese, temos procurado evidenciar que, entre outros aspectos, o nosso 

pressuposto teórico se constitui da compreensão de que o professor, como ser social e como 

sujeito que atua em uma determinada instância da vida social, é criador da realidade humano-

social. Essa criação para ser transformadora exige um processo de objetivação que esteja 

pautado na assimilação daquilo que de melhor a humanidade produziu. Apropriando-se desse 

legado, de modo intencional e sistemático, através da escola, o ser social avança na direção 

da esfera do não cotidiano. Por outro lado, formado com base em uma lógica que lhe priva de 

compreender criticamente a sua dimensão política e social, o professor atua na contramão 

dessa realidade transformadora. 

Temos observado, a partir das análises sobre o conteúdo das entrevistas que a 

concepção de formação, bem como as suas estratégias de construção e aquisição do 

conhecimento formador, baseia-se na convicção de que a qualidade da formação do professor 

está vinculada a um modelo de profissionalização cuja identidade esteja marcada por um tipo 

de saber prático, vinculado à melhoria do conhecimento do professor sobre a matéria que 

leciona, bem como às práticas pedagógicas que desenvolve na sala de aula. Não há 

explicitamente um repúdio a um tipo de identidade profissional, baseado no conhecimento 

erudito, científico e objetivo, mas a ênfase e a supervalorização dos saberes subjetivos dos 

professores com base nos saberes da prática contribuem para um fenômeno que 

denominamos de “despolitização”; no entendimento e na formulação das análises a respeito 

das políticas e das práticas de formação. 

O que aproxima de forma significativa um curso do outro é o destaque e a 

importância atribuída à reflexão, em sala de aula, a respeito do “fazer” do professor como 

subsídio à compreensão dessa atividade, abrindo caminho para uma estratégia de formação 
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cujo conhecimento formador circunscreve-se aos limites dos conteúdos validados por sua 

utilidade, com possibilidades de restringir a formação ao exercício da observação, 

memorização e até repetição do que entende serem “práticas mais adequadas” daqueles 

professore mais experientes. Formação que tende a ser feita com a inserção do licenciando na 

situação empírica de trabalho, mesmo antes de ele ter se apropriado de elementos teóricos 

essenciais à crítica da totalidade das relações que envolvem o trabalho docente. Essa 

perspectiva de formação tende a centrar-se na pessoa do licenciando, destacando-se muitas 

vezes as suas habilidades e capacidades individuais, suscitando a ideia de que o sucesso ou o 

fracasso profissional está relacionado à sua capacidade de responder aos problemas da prática 

docente. Nessa lógica, deslocam-se as análises da totalidade das relações sociais que contêm 

em si as práticas docentes e as centram no indivíduo, propiciando uma formação com base 

em um conhecimento empírico, contextual, pragmático e uma práxis curricular empobrecida, 

enquanto um trabalho pedagógico coletivo. 

 

6.2 Práxis Curricular: processos de planejamento desenvolvimento e avaliação das 

práticas curriculares nas IES formadoras de professores que atuam na Educação 

Básica 

 

Desenvolvemos em outro momento do texto a nossa concepção de práxis curricular. 

Todavia para as análises que empreenderemos a partir das informações obtidas com as 

entrevistas, julgamos conveniente apontar alguns traços essenciais desta categoria e 

identificar, brevemente, as dimensões que serão tomadas em consideração no decorrer do 

exame que pretendemos fazer. 

 Do ponto de vista de nosso conceito, a esfera da práxis curricular contempla, entre 

outras, uma dimensão pedagógica, e uma dimensão que diz respeito às práticas 

organizativas do currículo e do trabalho pedagógico. Da primeira fazem parte: a 

concepção de formação; as suas estratégias -, sendo elas entendidas enquanto processos de 

construção e aquisição do conhecimento formador; e o lugar de origem desse conhecimento. 

Pressupondo a existência de um espaço/tempo pedagógico, a segunda dimensão se constitui 

de um conjunto de atividades individuais/coletivas, de caráter educativa/formativa, cuja 

finalidade é a materialização do processo de planejamento, desenvolvimento e avaliação do 

currículo. A unidade dessas dimensões imprime, de certo modo, o movimento que dá 

existência à práxis curricular. O nível de detalhamento de tais dimensões não tem a pretensão 

de tomá-las em separado, faz-se, apenas e exclusivamente, com o intuito de colaborar no 
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processo de análise. A distinção das nomenclaturas não retira de qualquer das dimensões o 

seu caráter pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se há dificuldades em identificar nos documentos os fundamentos epistemológicos e 

as afiliações teórico-conceituais que embasam as práticas de formação, essa tarefa se torna 

mais espinhosa quando o objetivo é detectar no âmbito da práxis curricular, aquelas 

atividades cuja finalidade é tratar das práticas organizativas do currículo e do trabalho 

pedagógico. Quando temos algo nesse sentido, não vai além de sugestões para realização de 

reuniões para esse fim. Desse modo, um caminho para aproximar-se deste movimento é a 

coleta de informações a partir das entrevistas realizadas com os sujeitos que dão 

materialidade ao currículo, na escola.  

Em se tratando da dimensão das práticas organizativas do currículo e do trabalho 

pedagógico, no âmbito da práxis curricular, realizamos entrevistas com dois (02) 

coordenadores pedagógicos, um (01) de cada instituição e com quatro (04) professores-

formadores, sendo dois de cada instituição. Para efeito de manutenção do anonimato e para o 

entendimento adequado das falas, no corpo desse texto, usaremos as seguintes 

nomenclaturas: CP – 01 (Coordenadora Pedagógica da IES – 01); CP – 02 (Coordenadora 

Pedagógica da IES – 02). Em relação às professoras: P01 – A e P01 – B (Professoras da IES 

– 01, respectivamente) P02- A e P02 – B (Professoras da IES – 02, respectivamente). Como 
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Fig.7. Dimensões da Práxis Curricular e a Epistemologia da Prática como sua estruturante 
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já afirmado anteriormente, buscamos com as entrevistas perceber como se desenvolve e se 

constrói as relações que orientam o movimento curricular; como são e quais são as práticas 

de planejamento; como são e quais são os espaços dentro da instituição que favorecem a uma 

prática integradora ou fragmentada de construção do conhecimento escolar; as instâncias 

decisórias, se individuais ou coletivas; as contradições entre o currículo proposto e o 

currículo vivido; etc. Em suma, captar o movimento que sugere as práticas acima 

mencionadas e alguma relação com a concepção de formação, as estratégias de construção e 

aquisição do conhecimento formador. Procedendo com o método de análise/síntese, que 

requer o processo de decomposição/recomposição das categorias, foi possível extrair, com a 

leitura das entrevistas, os seguintes temas: práticas de planejamento
120

; indicadores de 

planejamento; a relação entre o perfil do aluno a ser formado e as condições de realizar o 

planejado; socialização das experiências curriculares; e por último, a avaliação das 

práticas curriculares. 

Com base nas informações, pudemos inferir que os estruturantes das práticas 

organizativas do currículo e do trabalho pedagógico, no âmbito da práxis curricular 

observadas nas instituições formadoras, correspondem a dois aspectos essenciais: de um lado 

ao movimento contraditório entre um discurso relativamente democrático em relação à 

organização das práticas organizativas e as condições precárias de trabalho e formação 

docente; e o segundo aspecto: a aproximação entre o ideário pedagógico que hegemoniza a 

concepção de formação presente na instituição e os indicadores que orientam as atividades de 

planejamento, desenvolvimento e avaliação das práticas curriculares. Esses estruturantes 

atuam nem sempre do mesmo modo, ao mesmo tempo e com a mesma intensidade nas 

instituições. Apesar de ocupar lugares distintos na organização das atividades pedagógicas, 

no interior das instituições formadoras, não observamos contradições substanciais nas 

informações prestadas pelos coordenadores e professores das IEs campo de pesquisa. Tanto 

por esse aspecto como pela orientação metodológica de captar o movimento geral, as análises 

seguirão no sentido da totalidade das relações que dão forma e conteúdo a esta dimensão da 

práxis curricular. Essa estratégia não impede, entretanto, que possamos identificar as 

características que o referido movimento assume em cada instituição. 

Com relação às atividades, cujo fim é o planejamento das práticas curriculares, elas 

incluem, quase sempre, a avaliação das práticas e suscita, necessariamente, a socialização das 
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 Estamos nesta primeira temática dando ao termo “prática” o sentido de atividades realizadas no 

espaço/tempo institucional, com o objetivo de discutir e definir encaminhamentos para o planejamento, o 

desenvolvimento e a avaliação das práticas curriculares. 
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experiências vivenciadas. Há definições no âmbito institucional que normatizam a 

periodicidade das atividades e a participação dos sujeitos. Desse modo, oscilam entre um 

período mensal, quinzenal e semestral. “em especial janeiro e julho, nós nos encontramos 

equipe docente, coordenação, conselho acadêmico e direção e aí planejamos o semestre 

letivo.” (CP – 01) ou: “Nós temos reuniões, que eram até quinzenais, mas agora nós botamos 

para ser mensal por conta das muitas atribuições que todos nós temos, na universidade, então 

passamos a fazer mensalmente, estas reuniões.” (CP – 02). [grifos nossos]. As atividades 

para esse fim baseiam-se, quase exclusivamente, em reuniões que oscilam entre uma 

presença maior ou menor de pessoas. A inconstância se explica, porque em alguns momentos 

reúnem-se apenas em torno de disciplinas afins. Informam que as reuniões são orientadas 

pela matriz curricular; pelas ementas das disciplinas e seus conteúdos. As motivações vão 

desde “discussões sobre notas dos alunos” (P02 – B) até “ajustes em componentes 

curriculares”. (P02 – A) e/ou “para tratar da condução da turma” (P01 – B). Afirma  a 

professora (P01 – B) que as reuniões de planejamento ocorrem, invariavelmente, para 

planejar atividades de socialização como: semanas pedagógicas, seminários e etc. Entretanto 

o planejamento das disciplinas aparece, segundo a mesma professora, como uma atividade 

isolada do professor:  

Mas, para a disciplina, mesma, específica, cada professor se preocupa com a sua 

disciplina, em planejar a sua, não tem, assim, contato com outros professores, para 

saber, o que é que está trabalhando? Agora, embora que eu sempre pergunto, para 

dar que foco e tal! Que foco, para que a gente possa fazer alguma coisa mais 

relacionada, né? 

 

Dada a exigência de uma rotina de planejamento que exige uma constância maior, 

provavelmente a atividade isolada tenha relação com a presença ou não do professor na 

instituição de ensino, no momento em que não está no exercício da regência de classe. Há um 

indicativo de que o tipo de contrato de trabalho do professor com a referida instituição não 

contempla a dedicação exclusiva. Nesse sentido, nas análises que realizamos já a partir das 

informações coletadas na Pesquisa Exploratória, quando esta temática surge, foi possível 

identificar duas questões importantes: a primeira é a existência de um discurso relativamente 

avançado, em relação ao modo de organização do trabalho pedagógico, evidenciado pelo 

esforço demonstrado pelos sujeitos (coordenadores/diretores pedagógicos das instituições) 

em promover atividades coletivas que favorecessem o planejamento, o desenvolvimento e a 

avaliação das práticas curriculares. Ao lado desse esforço, estava sugerida uma dinâmica de 

funcionamento em que o diálogo entre os sujeitos se sobressaía como modo de superação das 
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dificuldades encontradas para a efetivação dessas atividades. A segunda questão apontava 

para o fato de que, apesar dos esforços em realizar seminários, palestras, comunicações, 

reuniões com pequenos grupos, como via de socialização dos conhecimentos e das práticas 

curriculares, encontravam resistências nas condições precarizadas de trabalho que 

predominam naquelas instituições. Dada a incidência desse quadro em todas as instituições 

visitadas à época, entendemos que esta contradição se constituía em uma tendência na 

realidade que compõe as IES formadoras de professores para atuar na Educação Básica. A 

nossa intuição se confirmava a partir da pesquisa realizada por (MARIN; BIANCHINI: 

2010), afirmando que “pelos dados do Inep/SINAES (BRASIL, 2005) sobre cursos de 

graduação oferecidos, na tabela que contém dados sobre recursos humanos, ou seja, na tabela 

que apresenta o total de Funções Docentes em exercício segundo o Ano Censo, do total geral 

de 292.504 professores contratados, 127.826 professores foram contratados como horistas.” 

(p. 53). Cabe registrar ainda que do total de horistas, 120.020 foram contratados pelas IES 

privada. Os demais estão nas instituições públicas. (BRASIL, 2005). 

No que concerne ao segundo aspecto, que serve de estruturante a esta dimensão da 

práxis pedagógica, ou seja, a relação entre a concepção de formação que predomina na 

instituição e os indicadores das atividades de planejamento, observamos que tem ascendido, 

até então, as características do ideário da epistemologia da prática. Referências à 

aprendizagem, ao contexto e a realidade do aluno são recorrentes nas entrevistas. Indagados 

sobre a partir de quais indicadores definiam o conteúdo das atividades em questão, 

responderam: 

O processo ensino-aprendizagem. Porque, é bastante delicado... Porque tem toda 

uma parte cognitiva aonde elas precisam realmente aprender aquilo que é passado 

para que elas possam repassar aquilo então que você mostrou, né, que você 

interagiu com elas, que você apresentou. Então, o processo ensino-aprendizagem é 

um dos objetivos principais dentro do curso de pedagogia. (P01 – A) [grifos 

nossos] 

 

Aparece com clareza a compreensão que se tem das finalidades do curso de 

pedagogia. O conhecimento da escola tomado como fundamental na formação do pedagogo, 

surge como indicador do conteúdo das atividades: 

A gente tem que ver onde é que eles vão atuar. Que visão, eles precisam ter! Uma 

visão global do professor; que tenha o conhecimento do entorno da sociedade em 

que a escola está inserida; a visão da escola em si; da organização da escola em si; 

como ela está sendo estruturada; o projeto político pedagógico da escola; considerar 

também as práticas de cada um dos professores; a diferença de atuações por turmas, 

né? Por séries, na organização do ciclo I, ciclo II, né? (P01 – B) [grifos nossos] 
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Ao lado do conhecimento da escola, surge aqui já a preocupação em observar e 

refletir sobre as práticas dos professores nas escolas onde o licenciando estagia. Preocupação 

também da professora da IES- 02 “uma coisa muito forte que eu acho é a contextualização. A 

gente trabalha dentro do contexto, né, do aluno, da escola em que ele está envolvido” (P02 – 

B). Ambas as coordenadoras compartilham das opiniões acima: 

 

A realidade local, né, a realidade do grupo, da instituição, e a necessidade de se 

trabalhar qual o processo educativo, da pratica educativa, essa informação vem dos 

próprios docentes, né? [...] A gente procura, todo planejamento em cima da 

realidade local. E da realidade também de nossos discentes né? Em cima da 

realidade, em cima do que é viável. Também, não adianta utopia... E a gente tem 

toda uma diagnose, né, dos alunos, do que eles..., das expectativas deles, do que 

eles desejam, o que a gente pode trabalhar em cima das possibilidades deles 

também..., e claro, em cima do projeto político pedagógico, a gente não foge disso, 

né? ( CP01) 

 

Como pode ser observado, o foco é o aluno, o processo de ensino e o que entende ser 

a realidade dele. Tomada aí enquanto as práticas imediatas que se estabelecem no seu 

cotidiano. A formação passa, nesse sentido, a representar os interesses do aluno abstrato, em 

detrimento do aluno concreto. Essa perspectiva é reforçada com a fala da coordenadora da 

IES – 02: 

É que a gente acredita que ele discutindo a própria prática que ele está 

desenvolvendo, né, no estudo dos saberes, dos fundamentos, das metodologias, ele 

vai ser capaz de produzir o seu próprio conhecimento. Então, se ele se apropria 

desse conhecimento, ele vai expressar na sua prática, né, esse perfil. Ele vai ter esse 

perfil. Porque não foi assim, como se diz: “passado para o aluno”, ele foi construído 

nessas práticas que foram desenvolvidas. (CP02) 

 

 

Inferimos assim que se o perfil do aluno a ser formado tem como pressuposto a 

reflexão sobre a prática como fonte do conhecimento, as atividades de planejamento como se 

pode ver estão de certo modo orientada por essa estratégia de formação. A convicção, nessa 

concepção de formação, parece canalizar os esforços para a materialização de tal objetivo, o 

que torna improvável que a definição das formas esteja dissociada da concepção de 

formação; das estratégias e do conhecimento formador. 

Em busca da construção de uma síntese a respeito desse tópico, o nosso objetivo é 

compreender criticamente a relação que se estabelece entre os aspectos estruturantes da 

dimensão da práxis curricular, identificada no início das análises. Trata-se da contradição 

entre as formas, relativamente democráticas, em que se baseiam os discursos a respeito da 

organização das práticas curriculares e do trabalho pedagógico, e a precarização das 
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condições de trabalho e formação docente; as aproximações entre o ideário pedagógico que 

hegemoniza a concepção de formação e a definição do conteúdo e da forma das atividades 

para os fins acima identificados. 

 A ideia de centrar-se no aluno é uma característica do escolanovismo que, desse 

modo, propõe uma relação pedagógica em que os interesses e as experiências do aluno 

configuram-se na mediação para o seu processo de aprendizagem. Duarte (2001), referindo-

se aos posicionamentos valorativos do construtivismo, ideário que, segundo o autor, compõe 

com outros as pedagogias do “aprender a aprender”, e para nós a epistemologia da prática, 

destaca que para essas pedagogias “a atividade do aluno, para ser verdadeiramente educativa, 

deve ser impulsionada e dirigida pelos interesses e necessidades da própria criança” (p. 40). 

Para o caso em questão, trata-se dos interesses e necessidades do licenciando. 

 A ênfase no cotidiano e nas experiências profissionais docentes, com o assento no 

fazer do professor, constitui importantes conteúdos de formação, tendo a reflexão em sala de 

aula como estratégia privilegiada. Com relevo no aluno, parece sugerir uma relação entre 

reflexão e experiência que se aproxima da compreensão que Perrenoud (1999) tem dela, 

afirmando que “a pedagogia por competências junta-se às exigências da focalização sobre o 

aluno, da pedagogia diferenciada e dos métodos ativos...” (p. 53) [grifos nossos], não 

deixando o autor, nessa passagem, dúvidas quanto a sua filiação ao ideário escolanovista. A 

identificação entre o que há na concepção de formação acima mencionada e o pensamento do 

autor referenciado é que, para ele, a ideia de reflexão só tem sentido se estiver vinculada à 

experiência de mundo de cada um
121

. Dessa maneira, atribui-se demasiada importância à 

história de vida e às trocas de experiências entre professores como fundamentais na 

constituição de sua formação. O professor como pessoa ganha relevância e junto aos demais 

aspectos passa, algumas vezes, a se mostrar determinantes na configuração da sua identidade 

profissional, construída substancialmente no local de trabalho e a partir do resgate da 

memória local e da valorização dos seus saberes subjetivos. Essa orientação encontra 

acolhida numa concepção construtivista de aprendizagem, observada por Arce (2005) do 

seguinte modo: 

Para o construtivismo a aprendizagem seria um processo de construção individual 

do sujeito e este não copia a realidade, mas a constrói a partir de suas 

representações internas. A interpretação pessoal rege o processo de conhecer, o 

qual desenvolve seu significado através da experiência. A aprendizagem é situada e 

deve dar-se em cenários realistas; o cotidiano do sujeito e ele próprio trazem os 

conteúdos necessários para que ocorra a aprendizagem. (p. 50) [grifos nossos]. 
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Id. Ibidem.  
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Privilegiam-se, nesses casos, as experiências individuais e subestima-se o fato de que 

essas experiências se produzem em determinadas condições sócio-históricas, portanto 

produto de inúmeras relações que o sujeito estabelece no processo de produção e reprodução 

de sua existência. A experiência parece deslocar-se do mundo e de suas determinações e 

situar-se na trajetória de vida do professor, na qual se inclui a sua experiência profissional. O 

eixo da formação desloca-se da aquisição dos conhecimentos disciplinares e situa-se no 

saber-fazer, nos procedimentos que precisam ser realizados pelo professor para garantir a 

aprendizagem. A impressão que se tem é que os conhecimentos disciplinares necessários à 

formação são dispensáveis, ou quando necessários, a sua existência já está presente no 

professor, como que por acaso.  

Não se pode negar a importância dos postulados da escola nova no processo de 

reorientação das relações no âmbito da instituição escolar, no Brasil (SAVIANI, 2005). 

Apesar das resistências, em função do caráter conservador da sociedade brasileira, e seus 

desdobramentos na escola e nas relações de ensino-aprendizagem, esse ideário trouxe, de 

algum modo, a possibilidade de redução no grau e nível de autoritarismo que predomina (va) 

nessas relações. Somos de opinião de, que mesmo carecendo de pesquisas que possam 

evidenciar essa questão, o construtivismo, principalmente no final da década de 1970 e 

durante toda a década de 1980, teve uma razoável aceitação (não sem resistências) entre os 

educadores brasileiros, porque deslocava, de certo modo, o foco da figura muitas vezes 

autoritária do professor e acentuava o aluno com suas experiências de vida; situação que 

encontrava abrigo na luta dos vários movimentos sociais, entre eles o dos educadores 

brasileiros, contra um regime de exceção, baseado no autoritarismo. 

O movimento da práxis curricular é prenhe de contradições, revelador de 

comportamentos e opiniões que, às vezes, sugerem resistências, assim como situações de 

aprendizagem para quem dele participa. Oscilando entre o imediato e o que entende 

universal, essa contradição aparece na fala da professora, que ao referir-se aos indicadores de 

planejamento, no primeiro momento indica o imediato: “nós avaliamos o fato dos nossos 

alunos estarem inserido no contexto real, quer dizer está lá dentro da escola, da sala de aula, 

no caso como uma coisa boa do ponto de vista, mercadológico” (P02 - A) Para em seguida 

sugerir o que entende ser universal: “Mas ao mesmo tempo a gente tem que verificar melhor 

se estamos sendo críticos analiticamente com relação a essa escola que está ai fora, o que é 

que essa escola faz.” (id. Ibidem). Apesar do esforço, não percebemos nessa fala, ou em 

qualquer outro momento da entrevista, a relação que a professora buscava estabelecer no 

processo formativo do ser social, a particularidade histórica a que se refere, como mediadora 
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da formação humana. A relação escola/sociedade, como unidade de análise, como já 

demonstrado em nosso modelo de análise das políticas e das práticas curriculares, só ganha 

sentido quando articulada dialeticamente à relação teoria-prática, no âmbito das práticas 

educativas, e na relação homem-natureza, mediada pelo trabalho, como esfera da 

universalidade do ser social. 

O aspecto formativo da práxis curricular aparece de modo bastante significativo na 

fala da professora P02 – B, quando indagada a respeito do modo como apreciava a matriz 

curricular do curso em que lecionava. Referindo-se a sua inserção no curso de pedagogia, 

destacou as contribuições que isso trouxe para a sua atuação em outras licenciaturas, porque 

segundo a professora, nas atividades do curso de pedagogia, a discussão a respeito do que 

entende ser “aspectos pedagógicos” é mais valorizada. Relacionando o seu conteúdo com a 

prática docente, trouxe um dado elucidativo da práxis curricular como espaço formativo do 

professor formador: 

Eu trabalhei muitos anos com o pessoal de licenciatura em química e é uma coisa 

muito, a gente construiu a matriz muito compartimentalizada, assim, fragmentada, 

né? Aqueles conteúdos não tinham muita relação... Quando eu entrei no 

departamento de educação... a gente tem essa prática de está sempre trabalhando no 

coletivo, né, aí você vai... Até prá mim foi enriquecedor, porque foi uma 

experiência nova e que até hoje, eu estou com três... Quatro anos na pedagogia e 

não saio dela, tá entendendo? Você vai crescendo, aprende muita coisa. O 

conhecimento, ele vai crescendo assim, paulatinamente, mas, bem dentro de uma 

teia, né? Como se diz, com todas as disciplinas, eu percebo essa diferença e assim, 

até que, prá mim, como profissional, um conhecimento novo, uma experiência nova 

e que foi gratificante, eu cresci muito. E leva até a experiência nossa de pedagogia 

para a licenciatura, porque eu faço parte do CTA de química. 

 

Não deixa de ser enriquecedor o processo de trabalho com base no movimento 

coletivo das atividades. Entretanto para uma formação efetiva essas práticas pedagógicas que 

movimentam as atividades, requer sobre-exceder às suas motivações imediatas e relacionar-

se a um projeto de sociedade cuja finalidade é transcender aos limites das práticas empíricas 

e favorecer ao ser social a sua inserção na esfera das relações e das práticas não cotidianas da 

existência humana. 

As passagens acima revelam que é no ideário pedagógico que orienta a concepção de 

formação; nas estratégias de formação e no conhecimento formador dos cursos em análise 

que encontramos, de certo modo, os fundamentos das atividades organizativas das práticas e 

do trabalho pedagógico dessas instituições. O ideal aparentemente democrático que orienta 

os discursos de realização dessas atividades tem origem, a nosso ver, nessa relação. Tratamos 

do termo “relativamente democrático”, porque o discurso pode ser um importante 

instrumento de horizontalização das práticas, mas só ganha sentido real quando encontra 
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ressonância nas práticas cotidianas que orientam as dinâmicas das instituições em questão. 

Quando não se concretizam, tendem a esconder fragilidades seja nas condições reais para a 

realização do trabalho e da formação docente, seja para omitir problemas na natureza do 

conhecimento formador. Não estamos afirmando que iniciativas como essas não são 

importantes, inclusive quando baseadas no diálogo, porém, este não pode se prender às 

fronteiras da afetividade. O diálogo para ter sentido prático precisa se estabelecer com a 

finalidade de proporcionar aos nele envolvidos poder de decisão. Banalizado esse 

mecanismo, trivializa-se as relações entre os sujeitos e podem favorecer, no âmbito da práxis 

curricular, o estabelecimento de um pacto aonde as relações acadêmicas, de formação 

profissional e intelectual, vão sendo substituídas por relações cujo conteúdo assume uma 

natureza axiológica, valorativa, baseada na amizade pessoal; na troca de favores, etc. 

 Não há dúvidas que tratar do movimento de realização dessas atividades é tratar das 

condições que as instituições oferecem para o trabalho e a formação docente. Os dados acima 

mencionados em relação aos contratos de trabalho são indicativos importantes do grau e 

nível de precarização das relações trabalhistas, nas instituições formadoras de professores. 

Nas dimensões mostradas, essa situação só requer ser compreendida no âmbito das relações 

que o sistema do capital encerra para produzir e reproduzir a existência humana. Tem sido da 

natureza da divisão social do trabalho a contradição de que quanto mais universal é o 

trabalho social, mais se reduz o trabalho de cada indivíduo à sua parcialidade. Desse modo, a 

fragmentação do trabalho docente, nestas instituições é o substrato da divisão social do 

trabalho. Sem desconsiderar a importância que assume, neste processo, o contrato de trabalho 

– provavelmente determinante -, não é nossa intenção restringir a precarização a esse âmbito, 

mas percebê-la no movimento que propicia as condições para a realização do processo de 

trabalho e formação docente.  

As dificuldades encontradas para a realização de um trabalho coletivo consistente é 

minimizada pelo discurso da participação. Com isso, cria-se a ilusão de que o desejo de que 

todos participem pode, concretamente, tornar real uma condição que só pode ser alterada 

com a transformação das condições históricas que as criou. Não deixa de ser, nesse sentido, 

uma forma encontrada para manter sob controle o trabalho do professor e de dissimular as 

relações de subordinação: 

 

Em outras palavras, no padrão de produção flexível, trabalhadores são chamados a 

uma desalienação ilusória e provisória do processo de trabalho, participando de 

grande parte das etapas da produção, sentindo-se colaborador, sócio, polivalente, 

comprometido subjetivamente com seu espaço de trabalho. Entendemos que, desta 
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forma, o capital constrói uma nova proposta de conformação
122

, cooptando através 

do ilusório e parcial controle dos processos de trabalho a subjetividade dos 

trabalhadores. (MIRANDA, 2006; p. 3) [grifos e nota do autor]. 

 

Entendemos que o processo histórico de formação da sociedade brasileira, com base 

em um acentuado conteúdo de autoritarismo, com os seus desdobramentos na Escola e nas 

suas práticas educativas e pedagógicas parece ter criado a convicção de que a qualidade do 

ensino estaria determinada, necessária e diretamente, pela forma como ela encontra (ou) para 

realizar as suas atividades de planejamento, desenvolvimento e avaliação das práticas 

curriculares e do trabalho pedagógico. E mais, de que as condições de trabalho por si só, são 

definidoras da natureza do conhecimento, que é tomado como mediador para a formação do 

educando. Seria ingenuidade não ter em conta esses aspectos, quando as práticas acima 

aludidas são tomadas como objeto de análise. Mas consiste em reducionismo, a nosso ver, 

absolutilizá-las.  

Estamos com isso afirmando que a práxis curricular, como um conjunto de condições 

para o tratamento, a construção e a disseminação do conhecimento escolar no ambiente da 

universidade, tendem a ser favorecidos por atividades como a pesquisa e a extensão. Isso 

pode ter importância significativa. Entretanto não há qualquer garantia de uma relação 

harmoniosa entre essas atividades e uma provável qualidade do conhecimento e da formação 

oferecida. Alguns trabalhos publicados por educadores brasileiros (DUARTE, 2006; GATTI, 

2006; MORAES, 2004) já expressavam, na ocasião, preocupação com relação à qualidade 

das pesquisas produzidas nos programas de pós-graduação em educação, em que se observa 

uma acentuada tendência à mera descrição de fenômenos da prática pedagógica cotidiana, 

esvaziada de uma crítica teórica consistente. O fato é que é muito pouco provável que haja 

uma dicotomia acentuada entre a concepção teórico-pedagógica que orienta as estratégias de 

ensino e o conhecimento formador, no curso de formação, e as bases teórico-epistemológicas 

que guiam as práticas, as linhas e as temáticas de pesquisa na mesma instituição. As 

instituições campo de pesquisa são distintas nessas condições, particularmente nas atividades 

acima mencionadas. Porém a existência, em uma delas, da pesquisa e da extensão, não as 

torna opostas na concepção de formação; nas suas estratégias e no conhecimento formador 

que julgam essencial ao professor que atuará na Educação Básica. 
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No plano subjetivo, o conceito utilizado por RUMMERT (2000) – projeto identificatório – é elucidativo para 

entendermos os elementos constitutivos da lógica imposta pelo capitalismo neoliberal ao imaginário dos 

trabalhadores. 
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6.3 Formação de Professores: concepções; práticas e estratégias de equalização da 

relação teoria-prática no curso de Pedagogia 

 

Com base em Saviani (2008), afirmamos que o objeto da pedagogia é, a rigor, as 

práticas educativas e nelas a relação teoria-prática, de modo que a concepção de formação, as 

suas estratégias de construção e aquisição do conhecimento formador, bem como o seu lugar 

de origem, tem em última instância, a intenção de responder adequadamente as contradições 

postas nos limites dessa relação. Assim, o entendimento que se tem da relação teoria-prática 

contempla as finalidades, os objetivos, as formas de organização e estrutura dos cursos, e 

assume papel importante na definição do conhecimento, que será tomado como mediador 

para formar o professor. 

Afirmamos também que a práxis curricular, a partir do nosso conceito, contempla 

duas dimensões essenciais. Uma que intitulamos de práticas organizativas do currículo e 

do trabalho pedagógico e a segunda, que nomeamos de dimensão pedagógica da práxis 

curricular, sendo esta última constituída da: concepção de formação; as suas estratégias -, 

aqui entendidas enquanto processos de construção e aquisição do conhecimento formador e o 

lugar de origem desse conhecimento. Tendo abordado a primeira dimensão, nos ocuparemos 

agora de tratar da segunda dimensão. 

Assim como ocorreu com a dimensão das práticas organizativas do currículo e do 

trabalho pedagógico, com a dimensão pedagógica da práxis curricular, realizamos entrevistas 

com dois (02) coordenadores pedagógicos, sendo um (01) de cada instituição e com quatro 

(04) professores-formadores, sendo dois de cada instituição. Buscamos identificar a 

concepção e as estratégias de formação que orientam as práticas formativas do curso em 

questão. Surgem nas informações dos sujeitos algumas temáticas que são diferentes. Em 

relação aos coordenadores pedagógicos, temos: perfil do aluno; concepção de formação; 

conteúdo/estratégia de formação; concepção de prática. Nas informações dos professores-

formadores, além das temáticas já observadas junto aos coordenadores pedagógicos, a elas se 

junta: relação teoria/prática. Agrupando-as, com vistas a captar melhor a relação entre as 

falas e facilitar o processo de análise, temos em relação aos coordenadores: (perfil + 

concepção de formação; conteúdo/estratégia de formação + concepção de prática). Em 

relação aos professores: (perfil + concepção de formação; conteúdos + estratégias de 

formação; concepção de prática + relação teoria/prática). A exemplo das análises anteriores, 

para efeito de manutenção do anonimato e para o entendimento adequado das falas, no corpo 
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deste texto, usaremos as seguintes nomenclaturas: CP – 01 (Coordenadora Pedagógica da 

IES – 01); CP – 02 (Coordenadora Pedagógica da IES – 02). Em relação às professoras: P01 

– A e P01 – B (Professoras da IES – 01, respectivamente) P02- A e P02 – B (Professoras da 

IES – 02, respectivamente).  

Não há discrepâncias significativas entre os coordenadores e os professores a respeito 

do tipo de formação que entendem ser a mais adequada para os professores que atuam ou 

atuarão na Educação Básica; mesmo que em instituições distintas e com histórias diferentes, 

as quais apresentam algumas ou várias peculiaridades nas condições reais e concretas para o 

exercício do trabalho e da formação docente. Assim como também não se observa acentuadas 

incoerências entre o proposto em nível dos documentos normativos, cuja essência orienta a 

concepção e as práticas de formação, e o discurso dos sujeitos a esse respeito. As 

contradições observadas a partir das análises a respeito das práticas organizativas do 

currículo e do trabalho pedagógico não se repetem com a mesma intensidade na dimensão 

pedagógica da práxis curricular, apesar de se ter construído, em alguns momentos, na 

literatura que trata da relação entre as políticas e as práticas curriculares, a ideia de uma 

completa dicotomia entre o que se denomina “currículo escrito” e “currículo vivido”; de não 

haver qualquer correspondência entre as intenções expressas nos documentos e o que de fato 

ocorre nas escolas. Tenta-se explicar esse desencontro sob duas perspectivas: a primeira teria 

relação com os sujeitos que produzem o texto escrito, identificados como burocratas a 

serviço geralmente do Estado e, portanto com pouca ou nenhuma identificação com a 

realidade escolar; e a segunda diria respeito à natureza mesmo do texto, que ao ser de uma 

racionalidade prescritiva, rígida e estritamente técnica, tende (ria) a entrar em franca 

contradição com a dinâmica das práticas desenvolvidas no âmbito da escola, estabelecendo, 

desse modo, o conflito entre o dito e o feito. Não estamos com isto afirmando não haver 

contradições, mas observando que há mais aproximações do que distanciamentos, pelo 

menos no plano das concepções de formação. O distanciamento verifica-se, às vezes, muito 

mais entre o que a literatura anunciou e prescreveu do que o que de fato ocorre nas escolas.  

Com relação às informações obtidas a partir das entrevistas com os sujeitos 

mencionados, sobre qual professor desejam formar e para quê, encontramos uma quantidade 

significativa de adjetivações que “caracterizam” a sua formação e a sua prática. Termos 

como: “professor investigador”; “professor observador da sua prática”; “professor construtor 

de novos conhecimentos”; “professor pesquisador de sua prática”; “professor analítico”; 
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“professor crítico, reflexivo e consciente”; “professor que saiba como o aluno aprende” e etc. 

Sendo possível traduzir essas adjetivações a partir da fala dos sujeitos, podemos encontrar: 

 

A nova visão do professor que ele é investigador, o professor que não se detém 

apenas a preparar seu ensino, de trabalhar aquele conteúdo com os alunos, mas ele 

ter o foco de olhar; de observar a prática do outro; dele também estar vivenciando 

atividades diversas para ampliar a sua abordagem de atuação; dele estar indo buscar 

novos conhecimentos. [...] no aspecto de reflexão, [...] e enfocar na prática de sala 

de aula. E também, no aspecto teórico, do professor reflexivo, do professor 

analítico... ( P01 – B) [grifos nossos]; 

 

 

Junto com as adjetivações, vêm as definições e a relação que já se estabelece com as 

finalidades da formação, ou seja, o aperfeiçoamento da prática docente, que pode se dar a 

partir do efetivo exercício da reflexão sobre ela. 

É o professor crítico reflexivo. É aquele professor que é capaz de tomar em suas 

mãos a sua prática e fazer uma reflexão sobre ela. Quer dizer um professor que tem 

também uma identidade profissional, né, que ele se assuma como professor, com as 

tarefas específicas da docência [...] a identidade profissional que a gente tem que 

desenvolver, discutir com os alunos, a questão do professor hermenêutico reflexivo, 

né, do crítico reflexivo e do professor que tenha uma apropriação dos saberes 

contemporâneos prá levar prá sua prática na escola. Porque, durante a entrevista, 

como você já disse, eu já coloquei algumas coisas... Um professor que tenha os 

saberes relacionados com os fundamentos, com a forma como o aluno aprende né, 

como se dá o processo do aluno... (CP02) [grifos nossos]. 

 

As finalidades da formação parecem se concretizar nas estratégias desenvolvidas para 

a formação. Em nosso entendimento, o que dá unidade às estratégias de formação e suas 

diversas atividades, realizadas com vistas à construção e aquisição do conhecimento 

formador, no âmbito dos cursos de formação de professores em questão, é a reflexão sobre a 

prática: 

O professor, ele analisar a sua postura; ele analisar a prática, que ele tem atuado; ele 

analisar a prática do outro; - eu tenho enfatizado isso: vamos ouvir a experiência do 

outro. Porque a gente ouvindo, aprende, cresce muito, né, vamos verificar, quando 

você está observando a sala de aula, - como aluno - então você está observando a 

prática do outro! E diante daquela prática, você vai crescer. Quando você traz a 

prática para a sala de aula dizendo como foi a observação, você está crescendo, 

como você atua e traz a reflexão como foi que você atuou, você está crescendo o 

outro está crescendo, a gente está crescendo, então, tem essa abordagem... (P01 – 

B); [grifos nossos]. 

 

Não estamos desconsiderando a importância que adquire, no processo formativo, o 

exercício da reflexão sobre a prática docente, como possibilidade de repensar posturas 

didático-pedagógicas e mesmo ético-profissionais, mas ponderando sobre a que tipo de 
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sociedade serve um modelo fundado nesses princípios, bem como os limites desta reflexão 

para uma formação com base nos elementos de universalidade do ser social e como 

possibilidade de sua inserção na dimensão do gênero humano e dos aspectos não cotidianos 

de sua existência. 

 Observamos ainda, no terreno da concepção, que algumas vezes as adjetivações 

extrapolam os limites do que seria a prática do professor e ganha outros universos: 

Então, a questão do crítico reflexivo tem a ver com o professor compreender que 

ele, como profissional, ele tem uma prática que ele vai ter que desenvolver. É uma 

coisa assim, ele tem que ter uma intencionalidade na sua prática. E não é só na sua 

prática de dar aula, na sala, ser professor, mas também dele ser capaz de ser gestor, 

também, na escola. Dele participar do projeto político pedagógico do escola e ser 

capaz de dar uma contribuição, não só à questão administrativa, mas ele ser capaz, 

em, se relacionamento com seus colegas ele levantar, estudar com os seus colegas, 

de dar uma contribuição, e ouvir também os seus colegas. (CP02) [grifos nossos]. 

 

As adjetivações acima anunciadas lembram o rol de competências presentes nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica 

(2002) em que o professor teria que construir e desenvolver, para objetivar uma prática 

eficiente e eficaz, cuja relação de competências, Mizukami (2002), em análise a respeito dos 

modelos de formação de professores, baseados em um perfil extremamente amplo de 

formação e atuação profissional, destacou que “o docente desejado ou o docente eficaz é 

caracterizado como um sujeito polivalente, profissional competente, agente de mudança, 

prático reflexivo, professor investigador, intelectual crítico ou intelectual transformador...” 

(p. 31) [grifos da autora] e referindo-se em seu texto às competências que desse perfil se 

desdobram, apresentou uma lista quase infindável de atribuições que o professor precisaria 

desenvolver no exercício de sua atividade profissional; característico de uma formação 

flexível, aligeirada e de adaptação às exigências de mercado. 

A concepção tornada evidente tem por finalidade formar um professor para enfrentar 

e resolver o que entendem ser questões da prática e do cotidiano escolar; do contexto e da sua 

realidade. Termos/conceitos que, no discurso dos sujeitos, surgem relacionados ao objeto da 

reflexão. Nesse sentido, é importante compreender como os sujeitos concebem esses 

termos/conceitos e os articula às suas concepções e práticas de formação, porque julgamos 

pouco provável a separação entre o modo como o professor formador concebe tais conceitos 

e como encaminha suas práticas de formação, ou ainda, do perfil que ele pretende formar no 

futuro profissional. 
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 Podemos perceber que os termos/conceitos acima mencionados têm para os sujeitos 

significados bastante semelhantes, diríamos que representam a mesma coisa. Nesse aspecto, é 

interessante como a professora entende ser a realidade:  

 

A realidade escolar a sala de aula, né, quando você fala de realidade, na minha 

concepção, é o que eu vejo na sala de aula. Será que o que eu estou vendo está 

batendo exatamente na teoria, que eu vi? (P01 – A) [grifos nossos] 

 

Cotidiano escolar: 

Porque, o aluno ele está inserido na escola. Mas, como aluno. [...] Porque vivenciar 

o cotidiano da escola como aluno é uma coisa, vivenciar como observador é outra. 

Então, eu abordei essa perspectiva dele conhecer o entorno da escola; conhecer a 

escola; a estrutura da escola na visão dele ficar sempre observando, [...] Analisam 

os aspectos de observação, as práticas dos professores; (P01 – B) [grifos nossos] 

 

E ainda: 

 

A escola tem coordenação, tem direção. A escola tem a merendeira, a escola tem 

um servente. Tudo isso faz parte de um cotidiano escolar. (P01 – A) [grifos nossos] 

 

A semelhança entre os termos/conceitos observados parece se explicar, entre outras 

questões, a partir da convicção já demonstrada, em várias passagens do texto, de que em 

última instância, o licenciando aprende com a prática, razão pela qual ela deve acompanhá-lo 

desde o início do curso. Os traços essenciais dos conceitos e a sua relação com a concepção 

de formação em discussão apontam-os para o campo da epistemologia da prática, pois como 

observa um importante adepto desse ideário: 

A formação dos bons principiantes
123

 tem a ver, acima de tudo, com a formação de 

pessoas capazes de evoluir, de aprender de acordo com a experiência, refletindo 

sobre o que gostariam de fazer, sobre o que realmente fizeram e sobre os resultados 

de tudo isso. Sob esse ponto de vista, a formação inicial tem de preparar o futuro 

professor para refletir sobre sua prática, para criar modelos e para exercer sua 

capacidade de observação, análise, metacognição e metacomunicação. 

(PERRENOUD, 2002, p. 17) [grifos nossos]. 

 

Cabe observar que sendo, ao mesmo tempo, estratégia e conteúdo de formação, a 

reflexão sobre a prática, segundo os sujeitos entrevistados, compõe o processo formativo do 

próprio professor formador e influencia de modo significativo o modo como planeja, 

desenvolve e avalia as práticas curriculares, bem como a maneira como eles selecionam, 

organizam e socializam o conhecimento formador. Isso porque expressões como “a prática a 

                                                 
123

 O autor refere-se a um principiante reflexivo, que ocorre na formação inicial. 
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gente constrói dia a dia”, referindo-se ao modo como formula as suas atividades docentes 

(P01 – B); ou ainda como orientador do planejamento: “a gente procura, todo planejamento 

em cima da realidade local. E da realidade também de nossos discentes.” (CP – 01). Ou 

ainda: “A heterogeneidade de alunos, exige uma prática sempre em construção.” (P02 – B). 

Concordamos em que a prática está sempre em construção, mas é um equívoco tomá-la no 

sentido restrito da relação conteúdo/forma do processo formativo. Não deixa de ser 

importante a prática de planejamento com base numa concepção de formação que esteja 

atenta às necessidades dos licenciandos, todavia nos limites acima identificados, corre-se o 

risco de condicionar-se ao nível da turma, sendo esse o critério para a definição dos 

conteúdos a serem tomado como mediadores da formação, instando a que em lugar de elevar 

o grau de conhecimento do aluno, a ele se adapta, ou seja: “o professor não pode apenas 

satisfazer as necessidades que o aluno traz de casa, ele tem que gerar novas necessidades e 

levar os alunos a uma concepção coerente, articulada, explícita e crítica da realidade social.” 

(FACCI, 2002, p. 12). 

Do ponto de vista de nossa concepção os processos formativos, enquanto 

objetivações, ora postos no plano imediato do cotidiano, ora no plano do gênero humano, são 

apropriados pelo sujeito singular (indivíduo) em um processo mediado pelas relações sociais 

e históricas a partir das quais e com as quais os homens produzem e reproduzem a sua 

existência, ou seja, em uma dada situação particular de desenvolvimento do ser social. 

Estamos com isso afirmando que no âmbito da práxis curricular o currículo deixa de ser 

apenas uma intenção, um aspecto aparentemente técnico da prática educativa e passa a um 

nível de projeto de sociedade que se traduz em projeto pedagógico para uma instituição 

escolar (SANTIAGO, 2006).  

Analisaremos agora um aspecto importante surgido no decorrer das entrevistas, que 

representa, em nosso modo de ver, a quintessência da epistemologia da prática. Referindo-se 

ao que julga como importante princípio da formação de professores, a coordenadora 

pedagógica da IES – 02, frisou: 

 

Veja, aí tem uma coisa que eu considero muito importante do curso. Que é 

exatamente a relação teoria-prática [...] E muito importante é o que a legislação 

coloca da simetria invertida. Que é exatamente o professor, ele vai fazer, ele vai se 

relacionar, ele vai interagir com os alunos daquela forma que ele está pretendendo 

que os alunos (futuros professores) se relacionem com os seus futuros alunos na 

escola. (CP02). 
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A simetria invertida como estratégia e conteúdo de formação está no âmbito da 

concepção de professores que têm a construção e o desenvolvimento de competências como 

nuclear. Esse termo recebeu um tratamento especial de Mello (2000), ao afirmar que  

 

A situação de formação profissional do professor é invertidamente 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 a ele 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 orientar a organização institucional e 

pedagógica dos cursos, a simetria invertida entre a situação de preparação 

profissional e o exercício futuro da profissão. [...] buscando tornar coerente a 

formação do professor com a simetria existente entre essa formação e o futuro 

exercício da profissão. (p. 8)
 
[negrito da autora] [grifos nossos]. 

 

 

Ou seja, é preciso que o professor experimente, na condição de aluno, aquilo que ele 

deverá vivenciar com os seus alunos. Além de basear-se na construção e desenvolvimento de 

competências, a simetria invertida apoia-se em um entendimento bastante questionável do 

que entende a autora sobre o sentido do trabalho docente: 

 

Se aceitamos a premissa de que o sentido da profissão docente não é ensinar mas 

fazer o aluno aprender, supomos que para que o professor seja competente nessa 

tarefa é importante dominar um conjunto básico de conhecimentos sobre 

desenvolvimento e aprendizagem.(p. 15) [grifos nossos]. 

 

Se o princípio da simetria invertida é reproduzir no âmbito do exercício profissional 

as experiências e os aprendizados adquiridos na formação, mesmo que contextualizados, e 

considerando que se atribua uma maior relevância aos aspectos axiológicos da formação, há 

uma tendência razoável a que a reprodução tenha como epicentro as ações relacionadas aos 

procedimentos de ensino, na medida em que o conceito de simetria invertida compõe, como 

se pode observar acima, um ideário pedagógico denominado por Duarte (2001, 2003) de 

“pedagogias do aprender a aprender”. Se concretizada essa tendência, são enormes as 

possibilidades de uma acentuada tecnificação da formação e da prática docente. 

O caráter relacional e interdependente das práticas educativas que compõem a 

materialidade dos processos de formação dos professores faz com que princípios assumam, 

não raras vezes, a condição de estratégias e de conteúdos de formação. A concepção de 

formação baseada no professor reflexivo sugere como estratégia a reflexão sobre a prática e, 

desse modo, a simetria invertida como princípio de formação é incorporada à estratégia; 

tornando-se ela objeto da reflexão. Entretanto encontramos nas entrevistas outras situações 
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que ilustram a estratégia por nós identificada. Referindo-se ao modo como articulam teoria e 

prática e sobre como refletem a respeito dessa relação, a coordenadora da IES – 01 disse: 

 

Eles vão “in lócu” investigar o que a gente traz na teoria. Por exemplo, agora eu 

estou vivenciando, sexto período, já teve a disciplina teórica, mas agora estou com 

a prática de educação inclusiva. Então, a gente procura articular essa prática, as 

disciplinas teóricas com as práticas investigativas, isso acontece, como investigar 

como se dá esse processo... A gente tem trabalhado muito isso (CP01) 

 

A reflexão é uma atividade intelectual que não tem obrigatoriamente que se realizar a 

partir de algo, com origem na pesquisa e na investigação. Entretanto a ideia de investigação e 

pesquisa sugere a reflexão. A relação que estabelecemos entre pesquisa e reflexão, como 

estratégia de formação, fica evidenciada na fala da professora: 

 

Eu sempre trago pra eles problemáticas para serem trabalhadas na sala, [...] Essa é 

minha maior estratégia pra ser sincera. [...] Na perspectiva mais de formação do 

cidadão crítico, consciente, reflexivo. [...] Sempre estamos em constante reflexão, 

em constante construção do conhecimento, [...] envolvida aí dentro desta questão, a 

pesquisa quando a gente trabalha já na questão ele tá refletindo sobre a sua própria 

prática. (P02 – B) 

  

Para não ser exaustivo e quiçá repetitivo, trouxemos essa fala para mostrar que 

buscando articular pesquisa, reflexão e construção do conhecimento, a professora sintetiza a 

concepção de formação e a sua estratégia, bem como indica o processo de construção e o 

lugar de origem do conhecimento formador; sendo este último, o tema que trataremos em 

seguida. 

 

6.4 Conhecimento Escolar: concepções, estratégias de construção e aquisição do 

conhecimento formador no Curso de Pedagogia 

 

Em se tratando da categoria conhecimento escolar, realizamos as entrevistas com os 

mesmos sujeitos, quais sejam: dois (02) coordenadores pedagógicos, sendo um de cada 

instituição e quatro (04) professores, sendo dois de cada IES. Nosso objetivo foi identificar a 

compreensão que os sujeitos têm do que é este conhecimento; suas estratégias de construção; 

as motivações que possuem para escolher os conhecimentos que julgam os mais adequados à 

formação; os aspectos que influenciam as suas escolhas, etc. Da entrevista com os 

coordenadores, extraímos as seguintes temáticas: concepção de conhecimento escolar; 
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conhecimentos essenciais à formação e cotidiano escolar/conhecimento formador. Com os 

professores-formadores, extraímos as seguintes temáticas: concepção de conhecimento 

escolar; elementos influenciadores do conhecimento escolar; indicadores de seleção dos 

conhecimentos; conhecimento formador/cotidiano escolar. Repetindo o procedimento 

anterior, para efeito de manutenção do anonimato e para o entendimento adequado das falas, 

no corpo deste texto, usaremos as seguintes nomenclaturas: CP – 01 (Coordenadora 

Pedagógica da IES – 01); CP – 02 (Coordenadora Pedagógica da IES – 02). Em relação às 

professoras: P01 – A e P01 – B (Professoras da IES – 01, respectivamente) P02- A e P02 – 

B (Professoras da IES – 02, respectivamente).  

As nossas incursões a respeito do conhecimento escolar têm o objetivo de identificar 

e analisar a concepção – o que os sujeitos entendem que seja esse conhecimento -, as 

finalidades – ou seja, para quê e qual o papel que cumpre na formação dos licenciandos – e 

finalmente, qual a natureza do conhecimento que julgam os mais adequados para essa 

formação. Temos, ao longo da tese, discutido e analisado as diversas mediações que se 

interpõem no processo formativo. Mas temos elegido o conhecimento escolar como sendo 

aquela mediação que recebe uma atenção especial em nossa pesquisa, por compreendermos 

ser o conhecimento fundamental no processo de formulação da inteligibilidade do mundo. 

Como já demonstrado, não se trata de uma análise a respeito do conhecimento em si mesmo, 

mas do papel que cumpre para favorecer a transcendência do sujeito em si, na direção do 

sujeito para si; de mediar o processo de inserção consciente do sujeito nas esferas do gênero 

humano.  

O nosso referencial teórico-metodológico recomenda sempre que venhamos a 

identificar a contradição que provoca o movimento da realidade em que se insere o objeto de 

análise. Procedimento que, em nosso caso, equivale a perceber como essa relação estrutura o 

processo de construção do conhecimento escolar, no âmbito da práxis curricular que organiza 

os processos formativos dos professores que atuam ou atuarão na Educação Básica. Temos 

feito referência, na formulação que construímos a respeito do conhecimento escolar, a uma 

relação dialeticamente contraditória entre parcialidade e universalidade do ser social. No que 

tange à relação que o ser social estabelece com o conhecimento (escolar ou não), o ser social 

tem uma dupla esfera de existência: uma baseada nas atividades imediatas, cuja finalidade é a 

reprodução individual do sujeito, restritas ao seu cotidiano; e outra na esfera do não- 

cotidiano, para a reprodução do gênero humano. Apesar de contraditórias, são indispensáveis 

para o indivíduo e para a reprodução social. Estamos denominando a primeira esfera de 
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parcialidade do ser social e a segunda esfera de universalidade do ser social. A nossa questão 

reside em perceber, nessa contradição, o movimento que faz com que o dado da 

imediaticidade, da reprodução do indivíduo – a parcialidade – atue negando a universalidade 

– o gênero humano -, e até mesmo em seu lugar. 

A partir da leitura das entrevistas, observamos que a contradição que estrutura o 

processo de construção do conhecimento escolar, nas instituições campo/pesquisa, e dela 

extrai o conhecimento escolar que os sujeitos julgam essenciais na formação do professor 

que atua ou atuará na Educação Básica é o movimento entre conteúdo concreto e conteúdo 

empírico. Relação que, ao tomar o conteúdo empírico como conteúdo concreto, atua apenas 

no limite da parcialidade do ser social, negando a sua universalidade. Buscando dar 

inteligibilidade à relação acima mencionada, Saviani (2005) explica: 

 

Os conteúdos empíricos manifestam-se na experiência imediata. Os conteúdos 

concretos são captados em suas múltiplas relações, o que só pode ocorrer pela 

mediação do abstrato. Para chegar ao concreto, é preciso superar o empírico pela 

via do abstrato. (p. 82). 

 

Tornando mais evidente a relação que estabelecemos entre conhecimento e ser social, 

recorremos ao mesmo autor, quando afirma: 

 

O aluno empírico, o indivíduo imediatamente observável, tem determinadas 

sensações, desejos e aspirações que correspondem à sua condição empírica 

imediata. Estes desejos e aspirações não correspondem necessariamente aos seus 

interesses reais, definidos pelas condições sociais que o situam enquanto indivíduo 

concreto. (p. 83). 

 

As relações conceituais postas acima pelo autor vão ao encontro do nosso referencial 

teórico, porque traduz, de certo modo, o que viemos denominando de parcialidade 

predominando como universalidade. Ou seja, temos construído a compreensão de que há, 

nos cursos de formação de professores para atuar na Educação Básica, uma tendência a 

eleger um conhecimento escolar, cuja construção considera o aluno empírico em detrimento 

do aluno concreto. Essa orientação favorece a uma formação que, no plano social, procura 

adaptar o licenciando às estruturas do sistema socioeconômico e político em voga e no plano 

educacional às questões funcionais do fazer pedagógico. Observaremos como essas questões 

surgem a partir da exposição e análise das informações contidas nas entrevistas. 

A primeira temática surgida das entrevistas com os coordenadores e professores diz 

respeito à concepção de conhecimento escolar. Substancialmente, refere-se ao que é esse 
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conhecimento e quais são os elementos que o influenciam. Há entre os sujeitos compreensões 

distintas a respeito do modo como entendem o conhecimento escolar. Há ideias que se 

aproximam, outras que se distanciam; diferenças que expressam multiplicidade de 

compreensões, não significando necessariamente contradições. Termos e expressões como 

“transposição didática”, “cotidiano do aluno”, “conhecimentos universais e conhecimentos 

contextualizados” “conhecimento escolar e conhecimento científicos”, “transmissão de 

conhecimentos” e etc., compõem o universo conceitual dos sujeitos, imprimindo de qualquer 

modo as diferenças e as semelhanças que povoam a compreensão que têm do tema. 

Definições como: “Conhecimento escolar é aquele conhecimento que é resultante da 

transposição didática” (CP02) ou: “O conhecimento escolar, em minha concepção, é aquilo 

que o aluno ele ver na escola, que ele aprende, né, o que o professor transmite e ele 

compreende” (P01 – A); ou ainda enxergando relação entre conhecimentos: “Para mim, 

existem duas facetas no conhecimento escolar: aquele que é a transmissão dos saberes 

universais e aqueles que são a relação com a sociedade especifica, onde aquele saber está 

sendo instrumentalizado.” (P02 – A) compreensão mais abrangente: “o conhecimento 

escolar, é tudo o que relaciona à escola, não é só no aspecto daquela instituição física, não é? 

Mas toda a abordagem de eventos também que são fundamentais, de políticas públicas, ”(P01 

– B). [grifos nossos]. De certo modo, os termos/conceitos que grifamos acima é a tentativa de 

explicitar a existência, entre os sujeitos entrevistados, as diferenças e semelhanças a respeito 

do modo como concebem o conhecimento escolar. As variações, como podem ser 

observadas, tomam o conhecimento escolar a partir de uma compreensão que o põe desde os 

limites restritos da ação imediata do professor e se prende à aprendizagem do aluno, até 

concebê-lo como sendo constituído por questões como cidadania, consciência, criticidade e 

etc. Como expressada na fala da professora: 

[...] A gente tem o conhecimento escolar e temos o conhecimento científico. [...] eu 

vou fazer a minha transposição prá aquele conhecimento da escola, né? Para que o 

aluno ele aprenda aqueles conhecimentos, arquive determinados conhecimentos 

científicos, obviamente, né. Acho que tem há ver com a sua vida. Porque não 

adianta você está enchendo os meninos de conhecimentos científicos, bonitos, se 

aquilo não tem nada a ver com a realidade dele. Formar ele como cidadão, que ele 

possa ser crítico, consciente, aplicar aquele conhecimento”.P02 – B [grifos nossos] 

 

Além desses, observamos ainda questões que também dizem respeito aos aspectos 

valorativos e axiológicos dos sujeitos que compõe o espaço de formação, o que reforça a 

existência do modo diverso como os sujeitos concebem o conhecimento escolar, expressando 

as diferenças. A essa diversidade sobre o conceito de conhecimento escolar alia-se à 
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diversidade sobre os aspectos que influenciam o processo de construção desse conhecimento. 

Esses aspectos os sujeitos relacionam ao que entendem ser as bases para um conhecimento 

escolar que julgam adequado à formação do perfil profissional definido. Surgem, desse 

modo, referências a educação familiar, a educação doméstica, a “formação de berço”; a boa 

ou má formação do professor como aspecto fundamental na construção desse conhecimento:  

 
Dele investir em si, porque ele investindo em si, ele vai dar o melhor, também, para 

o outro, para o aluno. E se ele tem o conhecimento muito elementar, então, como se 

diz: a sua dedicação com o trabalho em sala de aula com o aluno, talvez não tenha 

um enfoque tão profundo quanto ele tem essa abordagem de um conhecimento 

amplo sobre a educação. (P01 – B). 

 

Assim como ocorre com a concepção de conhecimento escolar, surgem aqui aspectos 

distintos e variados que indicam questões voltadas ao imediato do indivíduo até aquelas 

relacionadas à qualidade da formação do professor. O que é significativo é que em nenhuma 

fala se faz referências às condições de trabalho como importante variável no processo de 

construção do conhecimento escolar. A necessidade de valorização da profissão não surge 

aliada às condições de trabalho, mas à necessidade do professor investir em sua própria 

formação. Não deixa de ser, de qualquer modo, uma reivindicação justa, mas ao não 

relacioná-la às condições materiais em que se realiza a formação, parece indicar que os 

problemas aí contidos e as suas soluções estão restritos à má ou boa formação do professor 

formador, ou ainda, se a um problema ético-profissional. 

Mas, pensando dialeticamente, o que há de semelhante nessas diferenças, de modo a 

imprimir-lhe unidade? Qual a compreensão que aproxima e torna possível, nessa 

multiplicidade, um processo de formação cuja finalidade é formar um professor com um 

determinado perfil? Um aspecto importante que, a nosso ver, indica uma unidade é que 

predomina, entre os sujeitos, a compreensão de que o conhecimento escolar é uma 

construção. Aliás, fato que pode já ser deduzido com base nas falas expostas no texto, 

observando a relação que os sujeitos procuram estabelecer entre as dimensões distintas do 

conhecimento -, mesmo sugerindo a “transposição didática” ou a “transmissão de 

conhecimentos”, termos/conceitos que pressupõe um movimento marcado pelo tecnicismo. 

Torna-se discutível o grau e o nível de intervenção do aluno nesse processo de construção, 

mas toda relação desse tipo pressupõe uma participação ativa dos sujeitos envolvidos, dado 

que na qualidade de mediação, o conhecimento como construção imprime algum tipo de 

movimento nos polos envolvidos e entrelaçados pela mediação.  

Ao lado dessa compreensão, que aproxima os mais diversos entendimentos sobre o 

conhecimento escolar, está a relação entre o perfil do professor a ser formado e o 
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conhecimento que os sujeitos julgam essenciais a essa formação. Predomina a ideia, entre os 

entrevistados, de que o conhecimento escolar tem relação com o que é o aluno e sua 

realidade; suas práticas; seu cotidiano. Quando indagados sobre essa questão, emergiram 

termos alinhados a uma concepção de formação com fortes indícios do ideário pedagógico da 

epistemologia da prática:  

 

A nova postura do educador. Sempre pensando nesse profissional crítico, reflexivo, 

sempre na quebra de paradigmas, num profissional aberto, transformador. [...] hoje 

a palavra é transformação! Mudança! Então, esse profissional que a gente trabalha, 

tem que está aberto a isso! Aberto à escuta, ao olhar sensível à mudança, para 

mudar a sociedade, a gente precisa de uma sociedade melhor. (CP01) 

 

Não deixa de ser importante a formação de um professor cujo perfil esteja voltado à 

transformação. Todavia esta finalidade exige sempre estar aliada à explicitação do nível e 

extensão das transformações a serem operadas bem como os caminhos a serem trilhados, 

identificando-se as mediações necessárias. Nesse requisito, percebemos os limites das 

intenções: 

E a gente só muda essa sociedade com a mudança na educação, e são os pedagogos, 

porque são os pedagogos que vão orientar professores, vão orientar pais, vão 

orientar alunos. (CP01) 

 

Se na passagem acima, não está devidamente explicitada a mediação por onde e em 

que lugar deverá ocorrer a transformação e a mudança, a coordenadora da IES – 02 vai, 

através de sua fala, dando as pistas: 

 

O professor tem que ter uma base de concepção crítica sobre a realidade, sobre a 

sociedade. E a educação inserida nessa sociedade. E ele precisa saber também de 

como é que o aluno aprende, quais são os processos que se dão na aprendizagem do 

aluno. [...] E a outra é essa capacidade, que está muito relacionada com a anterior, 

dele em se colocando no lugar do aluno, ele tratar esse aluno do jeito como ele quer 

que ele trate o aluno do ensino fundamental e da educação infantil. ”( CP02) 

 

Não há dúvidas de que o conhecimento que julgam adequados é aquele que propicie a 

formação de um profissional crítico, reflexivo e transformador. Mas a ênfase no aluno vai 

permitindo que estabeleçamos a compreensão de que os adjetivos atribuídos acima ao 

professor materializem-se nas práticas imediatas da relação entre o professor e o aluno e 

destes com a “sua realidade”; “seu entorno/contexto”. Essa compreensão ganha reforço 

porque quando inquirido sobre a relação entre o conhecimento formador e seu lugar de 

origem afirmaram: 

 



 

 
291 

Eu não consigo conceber um pedagogo alheio à realidade escolar. Da comunidade 

que ele vive, né, das necessidades da comunidade, do entorno, da instituição, né, e 

da realidade, da realidade onde eles estão praticando estágio. Conheça a escola; 

conheça a realidade dessa escola... . O que é que eu quero dizer com isso? Que 

realidade social eu estou? Se eu estou numa escola pública, muito carente, que tipo 

de trabalho eu posso realizar sem os meios que são fundamentais? Posso trabalhar 

com material reciclável? O que eu posso fazer para contribuir com essa classe 

escolar..., com esse momento daquela escola? Então, isso é muito bem orientado, 

eles são trabalhados para quando estiver em sua práxis, eles trabalharem com a 

realidade. (CP01)  

 

Podemos perceber nessa fala, o grau de extensão que indica as relações que serão 

tomadas como objeto de crítica, de reflexão e de transformação. Segue sendo coerente a 

concepção antes evidenciada, pelos mesmos sujeitos, a respeito dos termos/conceitos tratados 

no momento das análises em torno da concepção de formação e suas estratégias e quando são 

chamados a informar a respeito da concepção de conhecimento escolar; suas estratégias de 

construção e aquisição por parte dos sujeitos envolvidos nesse processo. A nossa 

compreensão de que nos processos formativos mediados pelo conhecimento, a parcialidade 

predomina como universalidade e essa contradição, de certo modo, está contemplada na 

também contradição entre conhecimento empírico e conhecimento concreto, encontramos em 

Young (2009), um modo de analisar os processos de construção e aquisição do conhecimento 

formador, que seguindo uma trajetória semelhante a que nós identificamos, atribuiu um 

conceito distinto, porém uma análise bastante semelhante a nossa. Assim como nós e Saviani 

(2005), o pesquisador britânico se utiliza dos termos/conceitos, numa relação de unidade 

entre ambos: “conhecimento dependente do contexto” e “conhecimento independente do 

contexto”. Na discussão em torno da diferenciação
124

 do conhecimento escolar Young (2009) 

afirma que a partir da definição da especificidade da escola, ou seja, a de prover acesso ao 

conhecimento especializado incorporado em diferentes domínios é possível identificar o 

conhecimento que corresponde às suas finalidades. Referindo-se à natureza do conhecimento, 

ressalta:  

O conhecimento dependente do contexto é desenvolvido via resolução de problemas 

específicos na vida cotidiana. Ele pode ser prático, como saber consertar um defeito 

mecânico ou elétrico, ou encontrar um caminho num mapa. Pode ser também 

procedimental, como um manual ou um conjunto de regulamentos de saúde e 

segurança. O conhecimento dependente do contexto diz a um indivíduo como fazer 

coisas específicas. Ele não generaliza, mas lida com particularidades. O segundo 

tipo de conhecimento é o conhecimento independente do contexto ou conhecimento 

                                                 
124

 “o conceito de diferenciação do conhecimento implica que muito do conhecimento que é importante que os 

estudantes adquiram será não local e contrário a sua experiência” (p. 51) e esclarece: “não há serventia em 

construir um currículo em torno da experiência dessas crianças, sob o argumento de que tal experiência 

necessita ser validada, e, como resultado, deixá-la apenas com a experiência que trazem para a escola”. (op. 

cit. p. 49). [grifo do autor] 
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teórico. É desenvolvido para fornecer generalizações e reivindica universalidade. 

Fornece a base para fazer julgamentos e é usualmente, mas não unicamente, 

associado às ciências. É esse conhecimento independente do contexto, que é, pelo 

menos potencialmente, adquirido na escola, ao qual me referi anteriormente como 

conhecimento poderoso.” (p.47-8). [grifos do autor]. 

 

A formação do professor com as características contidas na fala acima surge mediada 

pelo conhecimento da escola como fonte e origem do conhecimento que torna, segundo esses 

sujeitos, o professor crítico e reflexivo. Essa compreensão, expressa-se, a nosso ver, na 

afirmativa abaixo, quando a coordenadora tratava do perfil e do processo formativo dos 

licenciandos: 

É exatamente a questão que se discute muito hoje, do professor crítico reflexivo. 

[...] E tem um momento que é importante, no componente curricular PEPE
125

, que 

é quando os alunos vão apresentar as informações que eles recolheram na escola, 

né, das observações deles, das entrevistas, , então, tem um fórum que a gente faz de 

discussão, dessa prática que eles estão desenvolvendo na escola (CP02).  

 

Não estamos advogando a ideia de que a escola e as relações que ali se estabelecem e 

se desenvolvem não sejam tomadas como objeto de análise e, portanto, incorporados ao 

conhecimento escolar. Entendemos apenas que é bastante limitada, enquanto possibilidade de 

construir, no licenciando, uma postura crítica e reflexiva que faça avançar para o 

questionamento da escola seja como reprodutora das relações sociais ou como possibilidade 

de críticas a essas relações. É plausível supor a construção da criticidade, nos termos da fala 

acima, aos limites do entendimento da democratização da sociedade pela democratização da 

escola. 

A formação em questão se realiza, muitas vezes, em nome de uma valorização do 

professor, de seus saberes e de sua prática, entretanto não consegue transpor os limites da 

imediaticidade, do empírico e da parcialidade, destituindo o licenciando do acesso ao 

conhecimento que permita ir além do “conhecimento dependente do contexto” prático e 

procedimental. Como afirma Young (2009), 

 

O currículo deve considerar o conhecimento local cotidiano que os/as estudantes 

trazem para a escola, mas tal conhecimento nunca poderá ser a base para o 

currículo. A estrutura do conhecimento local é desenhada para relacionar-se ao 

particular; não pode favorecer a base para quaisquer princípios generalizáveis. 

Prover acesso a tais princípios é a principal razão de todos os países terem escolas. 

(p.51) 

                                                 
125

 PEPE – Prática Educacional, Pesquisa e Extensão. Componente que atravessa todo o curso, desde o primeiro 

semestre, promovendo a interface entre teoria e prática e a inserção dos conhecimentos teóricos nos contextos 

da realidade circundantes. (PPP, 2006, p.27). 
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A relação entre a reflexão como estratégia de formação e os aspectos da prática 

imediata como seu objeto vão se evidenciando na medida em que vamos solicitando que os 

sujeitos informem a respeito de quais indicadores são tomados, quando necessitam selecionar 

e definir quais os conhecimentos a serem socializados. Informam que considera fundamental 

aquilo que os alunos trazem, das observações do estágio e a partir daí selecionam os 

conhecimentos. Ou ainda temas que julgam estar na atualidade e que seja mais “viável” para 

o trabalho na sala de aula. Mas, foi enfática a resposta da professora, quando indagada sobre 

qual indicador pesava a sua decisão:  

A reflexão. O processo reflexivo. Por exemplo, se eu estou trabalhando com jogos 

matemáticos, eu quero que ele compreenda, que ele reflita como é que o aluno vai 

entender que isso aqui é dois mais dois. Se eu estou trabalhando com a disciplina de 

prática pedagógica, eu quero que ele reflita, eu quero que ele entenda o que ele vai 

fazer em sala de aula, que ele tenha o domínio do assunto em sala de aula, que ele 

saiba o que ele vai fazer. (P01 – A) 

 

Não estamos desconsiderando a importância e a necessidade do professor ter o 

domínio do processo de ensino, onde se inclui, evidentemente, a unidade conteúdo/forma, 

mas questionando o fato da formação estar reduzida ao seu domínio. Na passagem acima, a 

reflexão não vai além dos limites propostos por Schön, que a subordina aos limites da ação 

didática e imediata do professor. Também não nos opomos a que o processo formativo tenha 

como estratégia a reflexão, já que, por mais que se insista em apresentá-la adjetivada, a 

reflexão é a nosso ver um aspecto da essencialidade do ser social. Questionamos o fato de 

que a sua finalidade esteja subordinada ao exclusivo aperfeiçoamento da prática pedagógica e 

substitua, dessa forma, os conhecimentos mais elevados já construídos e produzidos pela 

humanidade como objeto de ensino e reflexão, por aqueles que se prendem aos 

procedimentos do processo de ensino. 

Fomos percebendo, ao longo das entrevistas, que os sujeitos falavam a respeito do 

conhecimento escolar atribuindo relevância a um ou outro aspecto que o compõe. Desse 

modo, mesmos que a compreensão que esboçavam sobre o tema/categoria em questão, 

pudesse apontar para várias dimensões, interessava-nos identificar aquele (s) aspecto (s) que 

os sujeitos julgavam ser aquele que viemos denominando de conhecimento formador. Não 

estamos com isso pretendendo dicotomizar ou tornar excludentes entre si as distintas 

dimensões de que se compõe o conhecimento escolar e seus processos de construção e 

aquisição; mas ter em conta que os sujeitos acabam por indicar e promover, a partir de suas 

concepções, práticas, crenças e afiliações teórico-epistemológicas, o conhecimento à 
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condição de “formador”. Nesse sentido, indagamos aos entrevistados qual (is) conhecimento 

(s) eles buscavam construir com o licenciando. Além da importância para a nossa pesquisa 

das respostas à questão em si, tornou-se significativo o fato de que a ela veio relacionado o 

lugar de origem desse conhecimento, com indicativos bastante sugestivos para uma análise 

dos processos formativos que ocorrem nos cursos que formam os professores para atuar na 

Educação Básica. 

Como observamos, surgem distintas dimensões do conhecimento, que os sujeitos 

entendem como essenciais à formação.  

 

O primeiro deles é o respeito; fazer um trabalho de conscientização, que eles são 

professores, eles são profissionais, estão no dia-a-dia e que eles passem para os 

alunos deles, essa questão, essa retomada, da importância dos estudos; da 

importância da educação, que não seja apenas um slogan da rede globo que a 

educação é tudo ( P01 – A) 

 

O destaque recai, nesse caso, nos aspectos axiológicos e valorativos da formação. Em 

função dos limites desta concepção concordamos com Duarte (1996) que afirma: “uma 

prática pedagógica escolar voltada para a individualidade-em-si não visa fundamentalmente 

satisfazer as necessidades já dadas pela vida cotidiana do aluno, mas produzir no aluno 

necessidades de tipo superior, que não surgem espontaneamente, e sim pela apropriação dos 

conteúdos das esferas de objetivação genéricas para-si” (p.58). Está implícito nesta 

concepção, o fato de que o homem se humaniza pela capacidade de criar e responder às 

necessidades. Entretanto, a dimensão anterior é reforçada por outra professora: 

 

Um dos conhecimentos é a relação que ele deve ter com o aluno, né, aquela questão 

da afetividade; uma coisa que a gente trabalha muito a afetividade, dentro da 

pedagogia; a questão carismática; a questão afetiva; o pedagogo como um 

profissional crítico, reflexivo, político que a gente não pode fugir também das 

questões sociais, principalmente do social. (P02 – B) 

 

 

Apesar da ênfase na dimensão em questão, outras são chamadas a construir a 

formação. Aspectos que a professora entende estarem no campo das questões sociais e que 

podem contribuir no perfil do profissional crítico e reflexivo. Ampliando esses domínios 

avança na direção do entendimento de que “o objetivo da escola não é apenas interferir na 

vida particular do indivíduo, mas possibilitar que o aluno provoque mudanças num âmbito 

maior da sociedade” (FACCI, 2002, p. 6). Há ainda a compreensão da necessidade de um 

conhecimento que possa contemplar dimensões distintas, mas não excludentes:  
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Conhecimentos de ordem formal, aqueles que são produzidos e universalmente 

aplicáveis. [...] Então, os dois lados, aprender o que já está estabelecido em termos 

de conhecimento universal, e tentar ampliar esse conhecimento com leitura das 

diversidades de compreensão daquele elemento. (P02 – A) 

 

 

Percebe-se nessa fala o esforço em articular o conhecimento já existente, com aquele 

a ser construído. Há de certo modo uma valorização do conhecimento objetivo, existente. 

Aliás, afirmamos baseado em Saviani (2005), que um saber existente não significa um saber 

estático e acabado, que não seja suscetível de transformação, mas requer entender que a sua 

transformação depende de algum modo, do domínio que se tem sobre esse conhecimento. A 

esse respeito, a mesma professora exemplifica como procura construir, com seus alunos, o 

conhecimento formador: 

 

Começo fazendo com que o aluno conheça o que é uma escola. Eu acho que tem 

dois conhecimentos de base: um é de conteúdos. [...] porque o professor se ele vai 

pra o ensino fundamental ele tem que ter um conhecimento geral muito bom. E a 

gente não tem investido nesse conhecimento geral das pessoas e quando chega aqui, 

vamos primeiro trabalhar esse conhecimento geral. Trabalhar o conhecimento da 

escola e da realidade escolar onde tá para não tá explicando ou dando respostas as 

coisas como eles escutam os professores dessas escolas dá. (P02 – A) 
 

Reside nessa fala o esforço da professora em mostrar as múltiplas dimensões do 

conhecimento formador, com destaque para uma relação fundamental. A necessidade do 

professor em dominar o conhecimento ou conteúdo escolar a ser ensinado e articulando-o ao 

que ela denomina de “realidade escolar” (conhecimento empírico) e superá-lo por 

incorporação ao conhecimento existente; recriando-o e ampliando-o, dando-lhe existência 

concreta. Para isso, a professora parece querer demonstrar a necessidade do professor em 

dispor de um conhecimento geral que permita tal articulação. Tenho uma tendência a 

compreender como “conhecimento geral” neste caso, aqueles tidos como eruditos, buscados 

na cultura geral, capazes de mediar abstratamente o processo de apropriação pelo sujeito das 

relações que configuram o movimento da realidade. Conhecimentos que não são, 

necessariamente, dispostos em sua área de atuação, mas ao compor o quadro de referências 

do professor, permite-lhe ampliar as relações entre os conhecimentos disciplinares, 

facilitando o diálogo com outros e novos conhecimentos, além da empiria e das práticas 

imediatas. 

Contudo não é essa a concepção de conhecimento formador que predomina entre os 

sujeitos entrevistados. Para os demais, apesar de considerar a importância que tem a relação 
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estabelecida na fala anterior, ela não consiste em ponto de partida para a construção do 

conhecimento formador. 

 

Por que eu acho que para a formação de um pedagogo, né, então você toma o 

cotidiano escolar... o que é que acontece dentro daquele contexto escolar. [...] eu 

acho que é altamente relevante quando você trabalha os conteúdos dentro de uma 

realidade, né, eu acho que é por aí![...] ver com a realidade daquele cotidiano, com 

o que tá acontecendo ali no dia-a-dia ( P02 – B). 

 

A afirmativa, acima, aliada a de que “os alunos tem resistências quando o assunto é 

mais teórico” (P01 – B) é uma clara indicação de que mesmo que não decline da relação 

mencionada, o pêndulo da relação inclina-se com insistência para o lado do cotidiano da 

escola e das relações gerencias que a movimentam; do seu entorno e das práticas dos 

professores, observadas por ocasião da inserção do licenciando como cumprimento dos 

componentes de prática e de estágio curricular.  

Uma análise mais exaustiva, com a finalidade de ir construindo sínteses a respeito das 

questões abordadas até aqui, requer realizá-la em consideração ao modelo de análise que 

construímos e utilizamos quando fomos chamados a tratar da práxis curricular, naquilo que 

lhe é substancial, ou seja, na relação entre as políticas e as práticas curriculares e no modo 

como são formuladas e materializadas pelas práticas dos sujeitos, quando atuam nas 

instâncias de uma ou outra dimensão. Tal modelo foi sendo construído na medida em que 

fomos chamados a analisar distintas questões que foram sendo postas ao longo desta tese. As 

bases teórico-epistemológicas de nossa abordagem, ao buscar amparar-se no campo do 

materialismo histórico e dialético, exigiu ampliar os limites das análises para além da relação 

entre educação e sociedade e a da relação teoria e prática propostas por Kemmis (1993) para 

abordar as questões do currículo na formação de professores e no seu âmbito, o 

conhecimento escolar. Partindo das dimensões propostas pelo autor, avançamos na 

elaboração de um modelo que, incorporando as suas propostas, pudemos sugerir a relação 

homem/natureza mediada pelo trabalho. Avançamos ainda ao tomar essa tríade como uma 

unidade em que, na perspectiva da práxis curricular e nela o conhecimento escolar, 

estivessem todas elas mediadas pelos processos de apropriação/objetivação dos objetos e 

condições históricas, como essenciais na formação e desenvolvimento do ser social, isso 

porque “o indivíduo forma-se apropriando-se dos resultados da história social e objetivando-

se no interior dessa história” (DUARTE, 2003, p. 29). 
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Evidenciando as relações que compõem o modelo construído, estamos buscando 

estabelecer as análises na crítica às concepções e práticas de formação que se mostraram 

presentes nos cursos de formação de professores que atuam na Educação Básica, objeto de 

análise. A tríade acima mencionada, ao constituir-se como uma unidade, torna possível tomar 

qualquer uma das relações que compõe o modelo de análise como ponto de partida e, 

estabelecendo as devidas relações com as demais, avançar na formulação das necessárias 

sínteses. Afirmamos anteriormente que as práticas educativas, ao constituir-se como objeto 

da pedagogia, têm como núcleo a relação teoria/prática. As concepções e práticas de 

formação de professores, formuladas e materializadas na ação dos sujeitos, buscam, de 

qualquer modo, atender às questões que essa relação sugere. Não lhe escapa as estratégias de 

formação bem como os processos de construção e aquisição do conhecimento escolar, 

articulado ao que denominamos, ao longo das análises de “origem do conhecimento 

formador.” Em suma, como dimensão da práxis curricular, aquilo que está proposto em 

termos de conteúdo e forma para a atuação nessa relação é revelador do ideário pedagógico 

que orienta as concepções e as práticas de formação. Com base nas informações obtidas 

através dos documentos e entrevistas analisados, os dados revelam que o ideário pedagógico 

que estrutura e organiza a materialização das práticas curriculares, no âmbito da práxis 

curricular em que se inserem os cursos de formação de professores, objeto de pesquisa, é o 

ideário que viemos denominando de epistemologia da prática
126

. Essa afirmativa está 

ancorada, inicialmente, na concepção de formação que predomina nos documentos e nas 

entrevistas analisadas; nas estratégias de formação e construção/aquisição do conhecimento 

escolar e nas indicações a respeito do lugar de origem do conhecimento formador.  

O perfil profissional que está presente nas informações é o da formação do professor 

reflexivo; professor investigador; professor pesquisador de sua prática e demais adjetivações 

semelhantes. Observamos que a estratégia privilegiada, nos processos formativos, é baseada 

na reflexão sobre a prática e assume, de acordo com a instituição, formas diferenciadas, mas 

que em última instância, está assegurada em atividades cujo epicentro é a realização de 

pesquisas, mesmo que às vezes precariamente. E ainda, o lugar de origem do conhecimento 

                                                 
126

 No capítulo que tratamos da elaboração de uma compreensão a respeito da epistemologia da prática, 

afirmamos: “Apesar de haver outras, observamos que são quatro as categorias centrais da epistemologia da 

prática, sendo elas: reflexão, conhecimento, experiência e cotidiano. Esta última tem sido abordada, não 

raras vezes, numa relação de bastante proximidade com a categoria de „prática‟, de modo que poderíamos 

tratá-la no sentido de „cotidiano/prática‟. E definíamos: [...] A epistemologia da prática se constitui, entre 

outros elementos, da conjunção da pedagogia da existência com os pressupostos do conhecimento tácito, e 

tem como objeto de interseção entre ambos, a experiência do indivíduo. Esta experiência, tomada em seus 

pressupostos é o „cotidiano/prática‟ sobre a qual a ação se realiza e produz as bases para a construção do 

conhecimento que é mediador na formação do professor. (pp. 136) [negritos no original]. 
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formador são as práticas cotidianas que ocorrem nas escolas da Educação Básica, onde se 

realizam as atividades de estágio e servem como espaços de observação e pesquisa da 

“prática como componente curricular”.  

A leitura e a análise das informações indicam que a concepção de reflexão, 

circunscrita ao ideário da epistemologia da prática e expressa na ideia de professor reflexivo 

e demais adjetivações, está em que ela “não se refere mais ao processo de revelar [...] a 

articulação recíproca entre teoria e prática, a configuração do espaço efetivo da práxis e, 

portanto, do conhecimento e do humano. Mas, [...] não ultrapassa o processo associativo de 

empirias compartilhadas” (MORAES; TORRIGLIA, 2003, p. 46-47). Esse modelo de 

formação de professores, a nosso ver, está baseado em uma ideia de profissionalização, cuja 

identidade estaria marcada por um tipo de saber prático; pelo repúdio a um tipo de identidade 

profissional baseada no conhecimento erudito, científico, presumivelmente “distante” da 

realidade, descontextualizado, para seus defensores. Uma formação flexível; horizontalizada; 

polivalente e algumas vezes apoiada na “pedagogia das competências”. Concepção de 

formação que se firma com base na ideia de um desenvolvimento profissional permanente, 

dado que o processo de ensino/aprendizagem, como elemento importante na formação do 

professor, é apresentado como singular, complexo, e etc. O saber de que o professor necessita 

precisa ser de natureza prática, pois ele estará o tempo todo em situação de desafio, sendo 

chamado a dar respostas a situações e problemas singulares, complexos e que exigem 

tomadas de decisões, que a ação imediata requer. Desse modo, foi necessário retirar do 

professor a ideia de que os conhecimentos baseados na erudição que eram, de certa forma, 

elementos de sua constituição identitária não serviam. Seria necessário abrir mão desse 

conhecimento e em seu lugar colocar outros com base na sua prática, nos interesses dos 

alunos e da sua existência. Em síntese, a formação está baseada na existência do indivíduo 

isolado, ou seja, a partir de sua experiência como indivíduo e não como ser social e está 

reduzida ao objetivo de encontrar as melhores respostas aos problemas cotidianos das 

singularidades sociais. A reflexão sobre a prática pode conduzir para a ênfase nos aspectos 

técnicos e operacionais da ação docente e favorecer uma formação tecnocrata e instrumental, 

contribuindo, assim, para um processo de esvaziamento da teoria na formação do professor. 

A concepção e as estratégias de formação, como já demonstramos, são formuladas e 

materializadas de acordo com o modo como os sujeitos compreendem a relação 

teoria/prática, no âmbito das práticas educativas. O universo conceitual de cada um dos pólos 

desta relação é definidor das práticas curriculares e dos processos de construção e aquisição 
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do conhecimento formador. Ao tomar o cotidiano escolar como objeto da reflexão, está 

indicado que o lugar de origem do conhecimento formador está, prioritariamente, nos limites 

das relações que são observadas e tomadas como objeto de reflexão. O movimento, que se 

busca apreender nas visitas às escolas, está reduzido ao gerencialismo, às práticas de 

ensino/aprendizagem, sendo os aspectos observados, circunscritos ao âmbito da escola. 

Desse modo, atende ao que Hostins (2009), já havia mencionado que “Nessa perspectiva (da 

prática imediata) o conceito de gestão, bem presente na Resolução 01/2006, atende ao 

critério do gerencialismo que domina a escola...” (p. 13). As práticas escolares, apesar de a 

expressão conceitual sugerir a sua origem e existência restrita ao âmbito da escola, 

transcendem a esse espaço. A escola é o espaço, por excelência, onde estas práticas ocorrem, 

mas de modo a ser produto de um movimento de fazer e refazer-se, amparada pelas práticas 

sociais. 

Entretanto a construção do conhecimento escolar, com base nas estratégias e na 

concepção de formação do ideário da epistemologia da prática, está profundamente 

influenciada pela valorização exacerbada do saber cultural, próprio do meio de origem do 

aluno e na supervalorização do saber cotidiano. Do ponto de vista do nosso referencial 

teórico-metodológico, concebemos que 

 

O conhecimento mínimo ou imediato é algo necessário à vida cotidiana. O 

problema está em tomá-lo como referencia para a ciência e para a formação de 

professores. Ao proceder-se dessa maneira, se estabelece unicamente o caráter 

instrumental do conhecimento, que pode se sustentar numa compreensão 

incompleta e até mesmo falsa do real (ÁVILA; ORTIGARA, 2007 p. 303).  

 

Ou seja, o currículo como espaço de formação, a nosso ver, não se resume a tomar 

como objeto mediador da formação as questões imediatas, de procedimentos, vinculadas a 

um cotidiano alienado, em que se consideram apenas as experiências empíricas. Entendemos 

que o cotidiano não pode ser redutível à atividade imediata do sujeito singular. Esse sujeito, 

quando surge, já existem as relações sociais, cujo conteúdo será apropriado por ele, dele 

fazendo parte. São relações sociais construídas, mediadas pelas condições históricas. Desse 

modo, a “realidade” não pode ser tomada como sendo a atividade imediata, positiva, 

fenomênica. É um equívoco tomar qualquer atividade como sendo algo que tem início e se 

encerra no ato mesmo daquela atividade. A impressão que se tem é que essa atividade não 

tem passado e nem tributará qualquer coisa às atividades futuras. A aproximação do sujeito 

com a realidade concreta, ao contrário do que se possa imaginar, não ocorre pela apropriação 
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das relações que orientam as práticas cotidianas. É exatamente pelo contato e apropriação dos 

elementos que se põem na dimensão do não cotidiano, ou seja, das ciências, das artes, da 

política, da moral, que os sujeitos se percebem como gênero humano e podem atuar de modo 

a contribuir em processos de superação das condições históricas e sociais, que tornam essas 

dimensões da existência humana um antagonismo. 

Não estamos tomando o conhecimento como a única mediação estruturante das 

relações sociais, tampouco como aspecto determinante na transformação dessas relações, mas 

ponderando a respeito do papel que ele cumpre nos processos de aproximação entre as 

esferas do cotidiano e do não-cotidiano. O conhecimento, como já destacamos, favorece a 

construção da inteligibilidade do mundo, pressupondo a consciência que o sujeito tem sobre 

este mundo. Não sendo a única, é uma mediação entre o sujeito e o mundo empírico. Mas 

essa consciência não é restrita ao momento de captura desse real, não está circunscrita ao 

imediato do empírico, do fenomênico, requer ser um processo de memória, de superação por 

incorporação de várias experiências do sujeito com o mundo empírico. Experiências que se 

constroem e se renovam com a ajuda do conhecimento, ou seja, “o conhecimento produz-se 

num mundo que é objeto de uma transformação real, prática, efetiva. Quer dizer, produz-se 

não num mundo de objetos em si, mas de objetos que se encontram em relação com o 

homem, com sua atividade, graças à prática” (VÁSQUEZ, 2002, p. 152). Dito de outra 

maneira, o sujeito se relaciona com o empírico, entre outros modos, pelo processo de prévia-

ideação. Ao estreitá-la, limita o raio de escolhas e alternativas do sujeito, empobrecendo a 

sua criatividade. A prévia-ideação, como se pode observar, é também um processo de captura 

do real, (prática humana) que pode ser sempre mais ampla na medida em que o sujeito 

disponha de um cabedal de conhecimentos que amplie a sua inteligibilidade do mundo. A 

partir de nosso referencial, a formação como mediação amplia as possibilidades de 

compreensão e intervenção dos homens sobre a realidade, sempre que considerar o fato de 

que “cada nova geração tem que se apropriar das objetivações resultantes da atividade de 

gerações passadas. A apropriação da significação social de uma objetivação é um processo de 

inserção na continuidade da história das gerações” (DUARTE, 2003, p. 30). 

A categoria de práxis curricular que elaboramos tem em conta a relação entre ser 

social e currículo mediada pelo conhecimento. Esse pressuposto põe em evidência aspectos 

essenciais do conteúdo da formulação. Uma questão, por exemplo, é que essa relação implica 

um duplo processo de construção, em que envolve ambos os polos que constituem a unidade 

da relação. O conhecimento é um produto humano, portanto objeto do processo de 
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apropriação e objetivação que cria e recria o ser social. Mas não estamos nos referindo a 

qualquer conhecimento, mas àquele que, no plano do trabalho educativo, atua no sentido de 

produzir no indivíduo a humanidade (FACCI, 2002) discutindo a relação entre educação e os 

processos de humanização do indivíduo, com base nos fundamentos da pedagogia histórico-

crítico, afirma que:  

A formação do indivíduo se dá sempre dentro de um processo educativo e para se 

tornar um indivíduo singular, o homem precisa se apropriar dos resultados da 

evolução histórica, tornando individualizados esses resultados. O ser humano é 

mediatizado pela realidade histórico-social que vem sendo produzida de geração em 

geração. É a apropriação dos conhecimentos produzidos pela sociedade que lhe 

assegura pertencer, enquanto um indivíduo singular, à categoria de ser humano. 

(pp. 6-7)
.
 

 

Desse modo, o ato educativo atua na consciência para provocar no indivíduo 

sucessivas aproximações com a esfera do gênero humano, de modo que nesse contato sejam 

favorecidas as mudanças na maneira como o indivíduo se relaciona com as práticas sociais. 

Tornando-se inalteradas essas relações, caberia indagar qual teria sido a contribuição do 

curso de formação se após esse processo, as mediações nele contidas e construídas não 

promovessem, no licenciando, qualquer alteração significativa no modo como ele irá se 

relacionar com as práticas sociais e com as práticas pedagógicas. O conhecimento escolar, ao 

promover a inserção do indivíduo na dimensão do gênero humano, materializa o significado 

social do trabalho docente, evitando a ruptura da unidade entre sentido e significado social 

das práticas de formação, porque, segundo (FACCI, 2002) “Quando o sentido pessoal do 

trabalho do professor separa-se do significado dado socialmente pode considerar-se que esse 

trabalho é alienado e pode descaracterizar a prática educativa escolar” (p. 6). Ou seja, quando 

o conhecimento, enquanto mediação fundamental na produção e reprodução do ser social, 

está nos limites da imediaticidade, da parcialidade do ser social, contribui de modo 

significativo para aprofundar o hiato entre as dimensões humanas já referenciadas. Não 

estamos com isso, afirmando ser a alienação um fenômeno que tem origem e fim no ato 

educativo. Temos demonstrado que o processo de alienação, no plano do conhecimento, dá-

se pela separação entre consciência empírica e consciência social, ou seja: 

 

A consciência empírica entra em contradição e se separa da consciência social 

(moral, ciência, arte, política, etc.) essa alienação, que transforma em “ideologia” 

todas as formas do conhecimento pode levar apenas a conteúdos limitados e, em 

última instância, falsos: a conteúdos de qualquer modo independentes do progresso 

do saber humano (MÁRKUS, 1974, p. 67). 
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Dessa passagem, entendemos que a consciência empírica, com ênfase 

predominantemente no sujeito singular, o conhecimento tende a ser o da existência 

individual, enquanto que à consciência social corresponde o conhecimento organizado, 

sistematizado, que está e atua no plano do não - cotidiano, no plano do gênero humano. 

Já demonstramos em outro capítulo, que a nossa abordagem trata o tema do ponto 

vista de uma concepção materialista da história, ou seja, ao voltar-se à compreensão da vida 

social dos homens, o marxismo deduziu a alienação das condições dessa vida, determinada 

pela forma de organização do trabalho e da produção, subordinada a uma forma de 

propriedade, no caso a propriedade privada. Marx então interpreta a alienação, sobretudo, 

como resultado do intercâmbio social entre os homens. Sem a ela se reduzir, a alienação, com 

origem no domínio econômico, serve de base às outras formas de alienação dos diversos 

domínios materiais e espirituais, das relações sociais. Dessa maneira, a luta contra a 

alienação é uma luta contra as bases sociais que lhe dão origem, e uma luta que se põe, 

também, no plano da consciência ou das ideias – daí a importância do conhecimento. Da 

superação de uma concepção idealista de alienação, o marxismo elabora uma explicação 

materialista, com base nas relações sociais. Desse modo, assim como a alienação ocorre a 

partir das práticas sociais, é na mudança dessas práticas que repousa a possibilidade da 

desalienação. Portanto antes de ser uma questão para resolver no âmbito da teoria ou do 

pensamento, a superação da alienação requer uma ação prática.  

Não estamos também sugerindo que o processo acima mencionado possa ou deva 

ocorrer nos estreitos limites dos cursos e das instituições formadoras de professores, que 

atuam na Educação Básica. Assim como temos a compreensão de que não é no espaço dessa 

tese que caberá “indicar caminhos” que possam, de modo prescritivo, sugerir mudanças. Os 

dados da pesquisa poderão contribuir de algum modo nos debates e discussões dessa 

temática. Todavia não significa omitir-se na formulação de uma análise que se dirija à crítica 

radical das estruturas sociais que contribuem, a seu modo, para a produção e reprodução 

dessas relações, bem como às análises que predominam a respeito dos problemas que a 

educação, em geral, e a formação de professores, em particular, enfrentam. 

As políticas curriculares são sempre formuladas historicamente e refletem de algum 

modo os processos sociais que diferentes setores e classes sociais representam no campo das 

lutas políticas. A incidência de postulados teórico-epistemológicos, que representam modos 

de conceber o mundo e as mediações que lhe estruturam, relaciona-se à hegemonia que 

determinado pensamento exerce em cada momento histórico. Pensamento que, no campo dos 
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debates políticos, epistemológicos, sociológicos, filosóficos afirma projetos de sociedade. 

Não há projeto curricular ou de formação que não estabeleça relação com um projeto social. 

Nesse sentido, a relação entre educação e sociedade é fundamental para perceber como essas 

dimensões da existência humana se relacionam e justificam-se mutuamente nos projetos 

sociais por um lado e nos projetos de educação por outro, constituindo-se, de certo modo, na 

unidade que torna concreta esses polos da relação em questão. 

O ideário pedagógico da epistemologia da prática, do ponto de vista de sua natureza 

social e política se relaciona com um modelo político liberal que “ignorando os 

condicionamentos históricos sociais, concebe a educação como alavanca da transformação 

social pela via do desenvolvimento de subjetividades democráticas no espaço da escola” 

(HIDALGO, 2008, p. 28). Já salientamos anteriormente que as bases do pensamento liberal 

tomam a realidade como sendo a experiência de cada um, o que suscita uma lógica de 

atuação em que o investimento é no indivíduo, por isso a sua ação é valorizada. Ancoradas, 

atualmente no pensamento pós-moderno, com excessiva valorização da subjetividade, 

chegam muitas vezes a negar a objetividade do conhecimento e das práticas sociais, 

afirmando que 

 

Não há realidades objectivas passíveis de serem conhecidas; as realidades criam-se 

no intercambio psicossocial da sala de aula. As percepções, apreciações, juízos e 

credos do professor são um factor decisivo na orientação desse processo de 

produção de significados, que constituem o factor mais importante do processo de 

construção da realidade (PÈREZ GÓMEZ, 1995, p. 110) 

 

Do ponto de vista de nossa abordagem, discordamos essencialmente do autor acima, 

pois não são as percepções, apreciações, juízos e credos, parte constituintes da realidade 

objetiva? Não são expressões, que como manifestações humanas, circunscrevem-se no 

âmbito da práxis humana? Não constituem estas, parte do ser docente? São as “realidades” 

uma construção individual, introspectivamente criadas? Esse ideário pedagógico, com forte 

assento nessa dimensão, acaba sugerindo que seria a transformação das subjetividades 

suficientes para operar mudanças nas relações sociais, desconsiderando que essas relações, 

apesar de sofrerem influências significativas da dimensão da existência humana, não são de 

modo algum produtos da subjetividade em si . Talvez, resida aqui, de algum modo, a 

explicação na incidência dos valores como componentes importantes do conhecimento 

formador, demonstrando a crença na mudança das condições concretas da realidade, pela 

mudança nos valores humanos. Não discordamos do fato de que o currículo contemple a 
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formação de valores, apenas resistimos a aceitar a ideia de que eles “resolverão” os 

problemas que a humanidade vivencia; perspectiva ingênua de transformações sociais via 

mudanças na subjetividade por intermédio da educação. 

Temos clareza de que o conhecimento escolar não se constitui apenas de um conjunto 

selecionado e organizado de tópicos do conhecimento científico, transmitido pela escola. 

Mas as práticas sociais, como esfera essencial do homem e do conhecimento, sugerem que a 

sua construção e aquisição se dá pelos processos de transformação da realidade. Na 

perspectiva da epistemologia da prática, esse processo fica prejudicado, na medida em que “o 

cotidiano assume o ethos de condição suficiente e, ainda mais preocupante, como único 

aspecto a ser considerado para a sua própria compreensão” (ÁVILA; ORTIGARA, 2007, p. 

295). Afirmamos que apesar da importância dos temas suscitados nos últimos tempos, que 

consideram as questões multiculturais, das diferentes culturas, de gênero, raça, etc, presentes 

no currículo, ainda assim entendemos que o elemento de classe social é de suma importância 

para a compreensão do porquê se “opta” por determinados conteúdos e não outros, na 

formulação e proposição dos conhecimentos a serem tomados como mediadores da 

formação. O fato é que trocaram a contradição e o conflito pela diferença; a tensão pela 

contradição. Entendemos que a consciência da diferença pode conduzir simplesmente à 

defesa individualista do próprio interesse, sem alcançar a defesa de um sistema alternativo de 

ideias para as atuais condições de produção e reprodução da existência humana. 

A ideia de totalidade, presente em nossa abordagem, não exclui a perspectiva do 

elemento local, nos conflitos e disputas que ocorrem nas práticas curriculares, antes o 

reconhece como espaço de importantes resistências. Porém o entende como desdobramento 

dialético da relação entre este e as relações sociais mais amplas que marcam a sociedade, em 

determinadas condições históricas, de modo que o alcance de sua resistência está na 

dependência da capacidade de articular-se a um projeto de sociedade, que dê conteúdo e 

forma às resistências locais. O processo de desenvolvimento do Capitalismo tem uma 

tendência, na atualidade, à homogeneização de interesses e de subordinação das relações 

sociais à lógica do lucro. Essa aspiração terá mais chances de avançar e realizar os seus 

objetivos, na medida em que heterogeneizar os interesses dos setores, grupos ou classes 

sociais, que possam obstaculizar essa tendência. Localizar as resistências e diluí-las nas 

diferenças entre raças, gênero, grupos étnicos e culturais poderá facilitar o processo de 

fragmentação dos setores, vítimas desse processo de hegemonização. Em resumo, é 
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pertinente e importante para os interesses dominantes, apesar de aparentemente contraditório, 

tornar hegemônica a prática das “heterogeneidades”. 

Não estamos afirmando que o cotidiano, como dimensão da existência humana, não 

contenha aspectos da resistência às condições sócio-históricas que submetem à alienação um 

contingente cada vez maior de homens. Apenas identificando os limites dessa resistência 

quando dirigidas, principalmente, à adequação de práticas sociais consolidadas por relações 

de exploração. A formação de professores, com base na reflexão sobre a prática, tende a 

desvalorizar o exercício da crítica consistente à realidade social, distanciando-se de uma 

compreensão de seus nexos causais e estreita a prática pedagógica do professor aos limites da 

simples reprodução de conhecimentos determinados previamente pela sua ação. Como afirma 

(ARCE, 2001, p. 268), “sem discussões filosóficas e ideológicas, o professor prático cede às 

pressões e afunda-se na ação-reflexão-ação de um cotidiano alienante e alienado”. Diga-se 

discussões referenciadas em um marco teórico consistente de uma crítica política radical em 

relação ao modo como a atual sociedade se organiza para produzir e reproduzir a existência 

humana. Os fundamentos teóricos e epistemológicos do ideário da epistemologia da prática, 

com forte influencia do pensamento pós-moderno, baseia-se na compreensão de que         

“[...] como a história não tem sentido, o cotidiano substitui o futuro como preocupação. O 

imediato toma o lugar do mediato” (EVANGELISTA, 1996, p. 26) A epistemologia da 

prática, com assento na formação do professor reflexivo, tende a ignorar as condições 

concretas do trabalho docente e acentuar o esforço na elaboração de propostas mirabolantes 

para a formação, cuja orientação política cria a convicção e a crença de que seria suficiente 

que os professores suspendessem seus pressupostos usuais e desenvolvessem uma crítica às 

suas práticas pedagógicas para provocar alterações na natureza de suas atividades; sem que 

questionassem as características do conjunto das relações que estruturam a sociedade 

capitalista. Quando consegue avançar esses limites, esbarram na convicção de que a 

promoção de algumas reformas nas políticas curriculares é suficiente para operar mudanças 

substanciais. 

O exame a respeito das abordagens em torno das questões que trata da educação na 

atualidade torna possível identificar algumas tendências em relação ao modo como concebem 

os problemas, as contradições e os conflitos que, de um modo ou de outro, abordamos ao 

longo da tese. Afirmam que a educação brasileira, em todos os seus níveis, não atende, na 

forma e no conteúdo, às exigências do atual estágio do desenvolvimento da sociedade, o que 

caracteriza a existência de uma crise do sistema educacional. O Estado tem um papel 
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importante e decisivo na solução da crise. A partir disso, constrói-se um discurso sobre as 

causas da crise e as suas alternativas bem como estabelecem, de certo modo, o papel do 

Estado nessas questões. 

Há uma tendência, (mais conservadora), que identifica a origem dos problemas da 

educação a partir dos seus próprios mecanismos de funcionamento. Afirmam serem as 

práticas pedagógicas anacrônicas, os professores despreparados, com problemas de 

inadequação teórico-metodológica, acompanhados da ausência de iniciativas para encontrar 

“alternativas criativas”. Reclamam da existência de cursos de formação com uma proposta 

que não atende a uma formação operacional e voltada para a “prática”, e etc. 

Concomitantemente, apontam-se problemas de gerenciamento, responsabilizando o Estado 

por não ter competência para conduzir de forma eficiente e com eficácia a educação, de 

modo a responder às mudanças da “sociedade do conhecimento”. Entende-se que mesmo 

considerando relações entre os problemas da educação e da sociedade, acredita-se que 

mudanças realizadas neste âmbito podem resolver os problemas mais gerais da sociedade. 

Em última instância, exige uma intervenção do Estado, no sentido de propor e realizar 

reformas que atendam às demandas identificadas a partir de sua ótica de análise. 

Há outros setores que estabelecem a crítica do pensamento conservador e afirmam 

que o tipo de Estado, que se configurou nas últimas décadas, de natureza “neoliberal”, em 

consonância com o “avanço do mercado”, ao afastar-se do atendimento às questões das 

políticas sociais, propiciou uma crise geral na sociedade, com forte incidência na esfera das 

decisões públicas, afetando as conquistas sociais obtidas, principalmente, por ocasião do 

surgimento do Estado de Bem-Estar
127

. Apesar de em suas análises fazerem referências a 

processos de mudanças nas bases do sistema, argumentando existir uma crise na maneira de 

organizar a produção nos moldes do fordismo-taylorismo e estar esse modelo sendo superado 

por outras formas de organização da produção, causando, em conseqüência, graves 

problemas para a humanidade em geral, a crise parece ser o resultado de mudanças operadas 

na forma de atuação do Estado, principalmente no tocante às suas relações com a “sociedade 

civil”. Com base nisso, reivindica-se um Estado regulador do mercado, ou em outros termos, 

do capital. Reclama-se -, em tom de nostalgia -, a presença desse “aparato” com forte apelo 

social, comprometido com os interesses da sociedade em geral. 

                                                 
127

 O Brasil jamais experimentou o Estado de Bem Estar, nos moldes vividos pelos países europeus e alguns 

outros onde vários benefícios sociais puderam estar de forma mais incisiva à disposição das camadas 

trabalhadoras da população. A sociedade brasileira, ao contrário, marcada por profundas desigualdades 

sociais, contou sempre com a presença de um Estado autoritário e cartorial. 
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Apesar de divergentes na maneira como entendem a origem da crise, esses 

entendimentos parecem convergir, quando a questão é a instância em que esta deve ser 

superada. As concepções em questão buscam no Estado o instrumento através do qual se 

possa caminhar na superação da crise apontada. Parecem entender que, da natureza do Estado 

em si, depende os rumos da educação. Porém do ponto de vista de nossa abordagem, duas 

questões merecem ser analisadas com atenção, para que possamos articular uma crítica mais 

consistente aos pressupostos das análises que trouxemos para exame. Referimo-nos ao modo 

como essas apreciações concebem a crise educacional que afirmam existir e a sua relação 

com as alternativas sugeridas.  

A compreensão que temos de crise diverge da que foi anunciada acima e está 

associada à concepção que temos de realidade. Tomada como totalidade, no sentido de uma 

síntese das relações, a crise também corresponde ao conjunto dos determinantes que fazem 

existir e dar movimento à realidade. Nessa perspectiva, identificar a crise na educação é 

compreendê-la como crise da totalidade do sistema sociometabólico do capital, pois: 

 

A educação formal está profundamente integrada na totalidade dos processos 

sociais, e mesmo em relação à consciência do indivíduo particular suas funções 

são julgadas de acordo com sua raison d´être identificável na sociedade como um 

todo. Nesse sentido, a crise atual da educação formal é apenas a “ponta do 

iceberg”. O sistema educacional formal da sociedade não pode funcionar 

tranqüilamente se não estiver de acordo com a estrutura educacional geral – isto é, 

com o sistema específico de “interiorização” efetiva -, da sociedade em questão. A 

crise das instituições educacionais é então indicativa do conjunto de processos dos 

quais a educação formal é uma parte constitutiva (MÉSZÁROS, 2006, p. 275) 

[grifos do autor]. 

 

De forma geral, estamos chamando de crise o aprofundamento das contradições do 

capital, de tal modo que não oferece alternativas aos problemas forjados nos interstícios das 

relações de que se compõe o quadro societário. Alternativas que dizem respeito ao 

atendimento das demandas materiais de produção e reprodução das condições mínimas de 

existência. Em concomitância, não consegue responder, satisfatoriamente, às demandas por 

assimilação dos bens simbólicos necessários à reprodução do sistema. Estabelecendo uma 

relação dialética entre as condições de existência e as ideias que daí brotam, inclusive como 

explicativas de determinadas formas de reprodução social, pode-se assinalar que “a crise 

ideológica de hoje é apenas uma expressão específica da crise estrutural das instituições 

capitalistas” (p. 281) Nesse sentido, a educação, como afirmado anteriormente, não pode ser 

vista como um problema em si mesmo. Analisar esse complexo, em sua institucionalidade, 
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que no atual estágio de desenvolvimento da sociedade humana se consubstancia na Escola 

Moderna, requer o entendimento do sistema como totalidade. Desse modo, a superação da 

crise está dialeticamente relacionada à superação das suas causas concretas.  

Apesar de importantes e necessárias, as várias intervenções que o Estado realiza em 

torno das políticas educacionais, requer, por mais que aparente serem democráticas, analisar 

os seus limites. Isso em razão de nosso referencial teórico-metodológico. O Estado não é uma 

entidade geral, abstrata, que se sobrepõe à sociedade. Tomada, nesses parâmetros, esta 

concepção perde a ideia de Estado, enquanto relação mediatizada entre as instâncias que 

compõe a sociedade e aparece reificado, como “coisa”; espaço no interior do qual a luta e os 

embates políticos e ideológicos entre os diversos interesses de grupos, classes sociais e 

segmentos ocorrem. Com isso, cria-se a ideia de que o grau e/ou nível de exigência política, 

bem como de participação de alguns setores da sociedade e das classes menos favorecidas, 

organizadas em defesa de seus interesses, ao propiciar algumas conquistas sociais 

canalizadas pelo Estado, dá a impressão do pleno exercício da democracia. 

A nossa abordagem tem o Estado como estrutura que emerge do interior das relações 

que a sociedade construiu e, como parte constituinte das mais distintas instituições que 

compõem determinada formação socioeconômica; como ente histórico, sofre as 

modificações, na forma e no conteúdo, que a sociedade humana, ao longo do seu 

desenvolvimento, vai operando. O Estado é constituído na perspectiva da manutenção dos 

interesses particulares, individuais, parciais, de uma determinada classe social, surgida 

historicamente. Todavia opera no sentido de que a sociedade conceba a sua atuação como 

sendo de interesse coletivo, geral. Essas feições o fazem parte da totalidade social, em 

qualquer circunstância histórica em que esteja presente. Caracteriza-se, dessa maneira, o 

movimento da parcialidade predominando como universalidade.  

Do âmbito desse entendimento, decorre uma discussão que, apesar de sua 

importância, também enxergamos os seus limites na tarefa de superação das contradições que 

evidenciamos. Estamos referindo-nos a um debate em torno da educação como direito social 

e por isso de competência do Estado, e a educação como serviço que pode estar subordinada 

às leis de mercado. A contradição coloca-se no plano das disputas entre os setores 

organizados da sociedade, os quais reivindicam uma educação pública, e outros setores que 

advogam ser a educação otimizada, se submetida aos ditames da iniciativa privada.  

Na parcialidade histórica do capital, apesar de suas limitações, a luta entre a educação 

pública e privada tem sua importância. Mas parece ser um equívoco reduzir as contradições 



 

 
309 

da educação e de todas as atividades que daí decorre à esfera dessa disputa. É verdade que no 

atual estágio do Capitalismo, o processo de expansão do capital atua nessa relação e a 

educação como mediação social, está envolta no conjunto das relações que historicamente a 

humanidade constrói. Mas, apesar de importante a questão da educação pública, não pode 

estar reduzida ao seu estatuto jurídico. A contradição coloca-se num patamar distinto, ou 

seja, se expressa quando a educação moderna- institucionalmente organizada nas escolas - 

sob o complexo relacional do capital – se apresenta em relação de incompatibilidade entre 

sua condição ontológica, de universalidade e a condição histórica, de parcialidade, quando 

subordinadas, presentemente, às relações sócio-históricas. O problema tende a se tornar 

insolúvel, porque, ao contrário de realizar no ser humano o princípio que a orienta, a de 

tornar o ser humano cada vez mais humano, atua no sentido de submetê-lo a uma (de) 

formação, dirigida ao atendimento do imperativo do capital, que tende a tudo subordinar à 

lógica de valor de troca. Assim, a contradição está em submeter a universalidade (educação 

em geral e de caráter ontológica) à parcialidade, (educação institucionalizada, de caráter 

histórico e específico). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao nos debruçarmos sobre a constituição do conhecimento escolar chegamos a nossa 

tese de que a Formação do Profissional da Educação, desenvolvida nas instituições de ensino 

superior que formam professores para atuar na Educação Básica, é influenciada de forma 

significativa pela epistemologia da prática, trazendo implicações para o processo de 

construção do conhecimento escolar, que é tomado como mediador para essa formação.  

As análises até aqui realizadas indicam que esse ideário, não dá conta de articular as 

dimensões da universalidade /parcialidade na perspectiva formativa de abarcar o ser social na 

sua totalidade. Não consegue superar, do ponto de vista do trabalho educativo, a contradição 

entre a formação do indivíduo e a do gênero humano. Atuando com base na existência do 

individuo, opera mesmo que abstratamente, na ruptura da unidade que essas dimensões da 

existência humana sugerem. Com a ênfase no indivíduo e na sua existência, e com o 

propósito de buscar realizar os objetivos tidos como imanentes surgidos na vida de cada um, 

esse ideário pedagógico favorece a processos (de) formativos, sempre que ao desconsiderar a 

ambos (indivíduo/gênero humano) como históricos e socialmente situados, corrobora para 

manter as bases do processo de alienação a que estão submetidos os homens em sociedades 

divididas em classes, como a sociedade capitalista. A construção do conhecimento escolar 

identificado e analisado nos processos formativos em questão, com ênfase no conhecimento 

empírico, secundariza os conhecimentos mais elevados já formulados e construídos pela 

humanidade, o que implica em processos formativos caracterizados pelo esvaziamento da 

teoria na formação dos professores que atuam na Educação Básica. Isso decorre, entre outros 

aspectos, pelo fato da epistemologia da prática está ancorada no pensamento liberal, 

derivando daí um método e uma teoria de abordagem da realidade que transfere as 

contradições do âmbito das relações sociais e das condições sócio-históricas que as 

produzem e as assentam no indivíduo isolado, concebido abstratamente. Acrescenta-se a isso, 

as influências institucionais (lugares da formação), no âmbito da constituição das políticas de 

formação desse profissional. 

Porém, as exigências metodológicas para a materialização da epistemologia da prática 

põem em xeque as condições mínimas do trabalho docente. Mesmo esse ideário, com os 

problemas aqui identificados, pode cair no vazio se considerada em relação às condições de 

trabalho do professor em geral. A exigência de procedimentos de pesquisa, mesmo que de 
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modo embrionário e precariamente realizadas; de tempo e espaço necessários para as 

atividades de diálogo entre os pares para a troca de experiências e reflexão coletiva, é algo 

distante das possibilidades do exercício docente dos professores formadores que 

desenvolvem suas atividades nas faculdades onde são oferecidos os cursos de formação de 

professores e praticamente inatingível para aqueles professores que atuam na Educação 

Básica. Esse ideário, até onde pudemos perceber, parece se materializar com mais 

intensidade na formação inicial, particularmente nas instituições universitárias. Dada a 

aceitação de seus pressupostos, é possível que sua influência também se faça considerável, 

no plano da formação continuada. Todavia, mais pesquisas nesse sentido precisam ser 

desenvolvidas, para que possamos ter um quadro mais bem definido de seu raio de 

incidência. 

A práxis curricular, como demonstrada, é o espaço por excelência para a produção do 

conhecimento, na medida em que comporta inúmeras e complexas relações entre diversos e 

diferentes sujeitos, com aspirações, interesses e práticas ancoradas em convicções, crenças, 

conhecimentos e experiências construídas na relação entre o mundo empírico e o universo 

conceitual e categorial. Essas relações contribuem, ao seu modo, para a formação do 

professor formador. Interessa saber como esses conhecimentos contribuem nesse processo 

formativo sem restringir-se ao âmbito da prática imediata do professor formador, sem está 

preso aos aspectos essencialmente operacionais da prática docente.  

Na construção de nossa argumentação em torno dos processos de formulação das 

políticas educacionais, demonstramos que elas são produtos do movimento da sociedade, 

podendo suas bases serem formuladas nos mais diferentes setores, segmentos ou classes 

sociais que compõe a estrutura social. Decorre daí os embates, as negociações, os avanços e 

recuos, próprios da correlação de forças políticas envolvidas no processo decisório. Em 

relação às DCNs-Pedagogia, esse processo não foi diferente. Scheibe (2007) já destacava o 

seu caráter conciliador, entretanto, algumas questões ainda carecem de aprofundamento, com 

base em pesquisas, que tornem claras os interesses envolvidos nestas negociações e que 

fizeram permitir, por exemplo, a transformação do Curso Normal Superior em Curso de 

Pedagogia. A impressão que se tem é que a saída tanto para diminuir a pressão sobre uma 

imediata definição em relação aos Cursos de Pedagogia e ao mesmo tempo encontrar uma 

solução para o problema do esvaziamento do CNS, veio com a aprovação negociada das 

DCNs-Pedagogia. 

Apesar de não ter tido centralidade em nossa pesquisa, o processo de transição do 

curso normal superior para o curso de pedagogia, merece em nosso entendimento pesquisas 
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mais direcionadas que busquem tornar claras algumas questões que a nossa investigação 

conseguiu observar. Nas duas instituições/campo, observamos que ao se tratar da relação 

entre os referidos cursos no que tange aos seus fundamentos, pressupostos e finalidades, 

ressaltavam-se diferenças que não pareciam substanciais. Ao contrário, sugeria-se que o 

processo de transição suscitara apenas pequenos ajustes, o que torna ambos os cursos 

bastante aproximados. Este modo de entender estaria relacionado às dificuldades dos 

sujeitos, envolvidos nesse processo, em articular na formação, os diferentes conhecimentos 

tornados exigidos para o exercício da profissão docente? Seria motivada pela ênfase na 

docência expressa nas DCNs-Pedagogia, tomada neste caso, nos limites estreitos da atividade 

de ensino? Isso teria como influência a condição dessa formação ser de caráter público ou 

privado? 

Ainda no que se refere à relação entre as políticas e as práticas de formação, observa-

se que apesar de importante, principalmente no campo das disputas políticas, a relação entre 

o público e o privado, como categorias administrativas onde se oferece a formação de 

professores, esta relação demonstrou em nossa pesquisa, não ser definidora da concepção de 

formação de professores. A significativa proximidade entre os documentos e a fala dos 

sujeitos, destas distintas esferas administrativas, quanto à compreensão a respeito dos 

processos de construção e aquisição do conhecimento escolar; de qual professor formar, 

como e para quê formar, tornando a relação acima mencionada, muitas vezes abordada 

dicotomicamente e que se excluem entre si, insuficiente para avançar nos limites estreitos 

desta contradição. Esta relação requer, deste modo, outras bases de análises que as tome 

enquanto uma unidade, compreendendo que nas atuais circunstâncias históricas, o público e 

o privado são determinados, em última instância, pelo movimento contraditório do capital e 

está submetida a uma lógica geral de relações sociais que tem como fundamento de sua 

existência a apropriação privada do trabalho coletivo. 

Semelhante a esta questão é a relação entre as organizações acadêmicas, ou seja, entre 

as universidades e faculdades, onde são oferecidos os cursos em questão. Nestas observa-se 

também o mesmo grau de proximidade acima mencionado, em que a concepção, as 

estratégias e as finalidades da formação dos professores que atuam na Educação Básica, 

demonstrada pelos documentos analisados e pela entrevista dos sujeitos, são análogas. As 

diferenças consistem, entre outros aspectos, nas condições mínimas para os processos de 

planejamento, desenvolvimento e avaliação das práticas curriculares, e nos processos de 

recrutamento dos professores formadores, que no caso das universidades dispõem de 

condições menos precarizadas de trabalho e são submetidos a exames, no ingresso à 



 

 
313 

instituição, o que supõe uma melhor qualificação para a atividade docente. Dispõem estes 

últimos ainda, no caso dos professores efetivos, de um plano de cargos e salários que 

sugerem condições mínimas para a realização de um trabalho coletivo. 

As contradições entre as políticas e as práticas de formação apontam para os 

movimentos de resistências e de consentimentos, no âmbito da práxis curricular. Em ambas 

as direções, percebemos movimentos de ressignificação. Ressignifica-se a partir de seus 

conhecimentos, crenças e práticas consolidadas para resistir ao que está proposto, 

acautelando-se às ameaças que ponham em dúvida a sua trajetória como profissional da 

educação e desvie suas convicções a respeito das finalidades da educação e da escola. 

Ressignifica-se, também, a partir de práticas, conhecimentos e convicções para adaptar-se, 

conservando. Nenhum processo de ressignificação se dá sem um ponto de referência, 

ontológico, epistemológico, ideológico, axiológico e político. No caso em questão, esse 

movimento, por sua natureza dialética, tem como elemento de mediação e de unidade a 

convicção, de que a democratização da sociedade e de suas relações está na democratização 

do acesso à escola. 

Há uma esperança, nos parâmetros desse modo de entender os problemas da educação 

e a sua superação, de que as mudanças a serem operadas nesse complexo, tenham nos limites 

das políticas e das práticas de formação, as mediações dessas ações. Mas o grande dilema 

que envolve as reformas educacionais, particularmente nas atuais circunstâncias históricas do 

capital, é a constatação de que o gradualismo reformista intensifica as contradições inerentes 

às relações sociais e institucionais alienadas, em lugar de superá-las. Ao tentar amenizar um 

problema, surgem outros, decorrentes das soluções praticadas para atenuar o primeiro, e 

assim por diante. Dessa forma, vão surgindo as reformas, uma após a outra, na tentativa de 

reformar o que é irreformável. Temos percebido, empírica e teoricamente, que a necessidade 

ideológica em apresentar a parcialidade, predominando como universalidade, muitas vezes 

dificulta perceber as múltiplas variedades dos fenômenos sociais, como manifestações 

específicas de uma totalidade sócio-histórica inerentemente interligada, modificando-se de 

maneira dinâmica. A totalidade não é uma realidade homogênea e inerte, destituída de 

movimentos, mas um complexo que indica contradições e antagonismos. A mesma totalidade 

que afirma é a totalidade que, concretamente, põe a possibilidade de sua negação; porém de 

uma negação que aponta para a transcendência. Daí que a totalidade, em seu conjunto, ao 

engendrar a atividade alienada, faz emergir, também, a consciência de estar alienado. Assim, 

pode-se deduzir que a causalidade dada, historicamente, é objeto da ação humana com vistas 
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à causalidade posta. Como afirma Mészáros (2006), a existência da alienação, como ato 

humano, põe a necessidade de sua superação.  

 

O educador, que também necessita educar-se, é parte da sociedade alienada, 

exatamente como qualquer outra pessoa. Sua atividade, consistindo em uma 

conceituação mais ou menos adequada sobre um processo real, não é atividade 

não-alienada, em virtude do fato de estar ele, a seu modo consciente da alienação. 

Na medida em que é parte da alienação, também ele tem necessidade de ser 

educado. No entanto, ele não é uma peça inerte em uma totalidade inerte, mas um 

ser humano, uma parte específica de uma totalidade interpessoal imensamente 

complexa e inerentemente dinâmica, por mais ou menos que sua autoconsciência 

possa ser alienada (p.166). 

 

Como importante instrumento de internalização dos valores que orientam a lógica do 

capital, a educação formal não dá conta da tarefa ideológica por inteira. Ela está, dessa 

maneira, articulada a outras formas de “trabalho ideológico”, apresentando assim os seus 

limites. Limites estes observados, inclusive, pela presença, muitas vezes, de outros sujeitos 

com outros interesses. De modo que o grau de insuficiência da educação formal para 

reproduzir as relações sociais, em sua plenitude, é revelador de seus limites para operar, 

sozinha, uma transformação radical. Dessa forma, mesmo considerando importantes as 

mudanças formais, elas necessitam vir acompanhadas de mudanças essenciais que, orientadas 

para um projeto de emancipação humana, possam estar articuladas a outras esferas da 

intervenção social. Quando advogamos a necessidade da educação assumir, como finalidade 

imediata, a busca pela superação dessa realidade, estamos partindo de uma concepção de 

mundo que tem, na desalienação do sujeito, o seu horizonte. Não se trata, como já observava 

Marx, de uma questão moral ou epistemológica. Trata-se de uma necessidade ontológica, 

diretamente vinculada ao ser social. Portanto os caminhos da superação a serem encontrados 

são construídos pelos sujeitos a partir das condições sociais e das necessidades históricas, nas 

quais as práticas sociais se realizam.  
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