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É necessário sabermos aonde queremos ir. Que 
caminho escolher. Parece que não sabemos que 

estamos no mesmo impasse de Alice (no País 
das Maravilhas), quando encontrou o gato 

Cheshire: 
− Podia me dizer, por favor, qual é o 

caminho para sair daqui?  
 

(Pedro Benjamim Garcia. A Crise de 
Paradigmas e a Educação) 
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parecia impossível, fiz a minha maior descoberta: tenho Deus, 
que é o Deus do impossível. Daí que, sem dúvida alguma, 
posso hoje agradecer a graça de ter o Senhor e dizer: obrigada 
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Àquele que é autor desta produção, o Senhor, pois sem Ele 
não teria sido possível a sua realização. 
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RESUMO 
 

A pesquisa trata das políticas curriculares no seu processo de construção e 
produção nos espaços de formação de professores, em Instituições de Ensino 
Superior (IES) no Estado de Pernambuco, no Curso de Pedagogia. Procuramos 
compreender como as políticas curriculares vêm se corporificando no processo de 
reformulação curricular para formação de professores, de maneira a identificar como 
as instituições recepcionaram e ressignificaram tais políticas. Analisamos como 
essas políticas vão constituindo um formato de currículo para a formação de 
professores, na dimensão do pensado e do vivido. Para tanto, partimos da 
contribuição teórica de Goodson (1995, 1997), Leite (2005, 2007), Moreira (1999, 
2005, 2007), Pereira (2004, 2007) e Young (2000), os quais apontam o currículo 
como sendo constituído por negociação e renegociação, numa pluralidade de níveis 
e numa variedade de arenas. Portanto, a formação consiste num desenvolvimento 
contínuo e complexo, que se origina de um processo de discussão no âmbito 
coletivo, através dos movimentos e da própria experiência de cada indivíduo 
(NÓVOA, 1997; RAMALHO, 2007; SANTIAGO; BATISTA NETO, 2006; SILVA, 
2007). No desenvolvimento da pesquisa utilizamos para coleta dos dados entrevistas 
semi-estruturadas e análise documental enquanto que para análise dos dados 
fizemos uso da Análise do Discurso-AD, na perspectiva de Orlandi (1997a). A 
pesquisa mostrou que o elemento comum no discurso das instituições reside no fato 
de que elas realizam um processo de discussão que ocorre tanto em âmbito interno 
quanto externo, ao extrapolar seus muros e partir para o diálogo com outras 
instituições. Esse processo não ocorre de modo uniforme e homogêneo, 
considerando que as políticas curriculares são produzidas em diferentes espaços, 
por diferentes produções discursivas e materializam-se num conjunto de 
perspectivas interpretativas, as quais envolvem diferentes sujeitos e relações. Com 
isso, os desenhos curriculares e as modificações nos projetos de curso de formação 
de professores intensificam-se nas IES, bem como a perspectiva de 
profissionalização. Por fim, o movimento das reformas curriculares nos cursos de 
formação de professores mostrou que a materialidade das políticas curriculares no 
processo de reformulação buscou alternativas de organização curricular que 
garantissem identidade institucional a cada Instituição de Ensino Superior, de 
maneira que ressignificaram os modelos de formação, apesar das imposições e 
exigências do discurso legal. 

 
 

Palavras-chave: Políticas Curriculares; formação de professores; currículo, 
reformulação curricular. 

 

 



 

RÉSUMÉ 

 
 
L’objet de la recherche sont les politiques curriculaires dans son processus de 
construction et production dans les espaces de formation des enseignants dans la 
licence en Pédagogie des Institutions d’Enseignement Supérieur (IES), situées à 
Pernambouc. Nous avons cherché à comprendre comment les politiques de 
curricula de la formation des enseignants prennent corps dans le processus de 
réforme de curricula de manière à identifier comment les institutions ont reçu et ont 
redonné du sens à de telles politiques. Nous avons analysé comment ces politiques 
conçoivent un modèle de programme pour la formation des enseignants en ce qui 
concerne ce qui est pensé et vécu. Pour cela, nous avons pris comme point de 
départ les contributions théoriques de Goodson (1995, 1997); Leite (2005, 2007); 
Moreira (1999, 2005, 2007) Pereira (2004, 2007) et Young (2000), lesquels montrent 
le programme scolaire comme quelque chose constituée par négociation et 
rénégociation, dans une pluralité de niveaux et dans une diversité d’arènes. Donc, la 
formation de maîtres consiste en un dévéloppement continu et complexe originaire 
d’un processus de discussion au niveau collectif, à travers les mouvements et la 
propre expérience de chaque individu (NOVOA, 1997; RAMALHO, 2007; 
SANTIAGO; BATISTA NETO, 2006; SILVA, 2007). Au cours de cette recherche, 
nous avons utilisé, pour collecter des données, des entretiens sémi-structurées et 
une analyse documentale, alors que pour l’analyse des données nous avons utilisé 
l’Analyse du Discours-AD, sous la perspective d’Orlandi (1997a). La recherche a 
montré que l’élément commun dans le discours des institutions réside dans le fait 
que celles-ci réalisent un processus de discussion qui a lieu aussi bien au niveau 
interne qu’au niveau externe, en dépassant leurs murs, à partir du dialogue avec 
d’autres institutions. Ce processus n’arrive pas de façon uniforme et homogène. Les 
politiques de curricula s´originent de différentes productions discursives et se 
matérialisent dans un ensemble de perspectives interprétatives qui englobent 
différents sujets et rapports. Les dessins de curricula et les modifications dans les 
projets de cours pour la formation des enseignants s’intensifient dans les IES, ainsi 
que la perspective de professionalisation et le besoin d’un approfondissement des 
modèles et des politiques de curricula pour la formation des enseignants. Enfin, le 
mouvement des réformes au niveau de curricula de la formation de maîtres des 
institutions a montré que la matérialité des politiques curriculaires dans le processus 
de réformulation a cherché des formes d’organisation de curricula garantissant 
l’identité de chaque Institution d’Enseignement Supérieur, de façon à reprendre les 
modèles de formation, malgré les impositions et les exigences du discours légal. 

 
Mots-Clé: politiques de curriculaires; formation des enseignants; curricula; 
reformulation de curricula. 
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INTRODUÇÃO 

 
Esta pesquisa inscreve-se no debate nacional sobre os rumos das políticas 

curriculares e da formação de professores no Brasil. Tem sua origem na pesquisa do 

mestrado, que discute as políticas de formação de professores para o Ensino 

Fundamental1 (MACEDO, 2001), além de ter mostrado as marcas dos discursos 

sobre as políticas acerca da formação de professores para o ensino fundamental e 

as suas repercussões no Curso de Pedagogia. 

Naquela pesquisa, tomamos como objeto de estudo os modelos para 

formação de Professores, analisando similitudes e diferenças nos dois tipos de 

discursos da formação de professores, presentes hoje na realidade brasileira, os 

quais denominamos de discurso da legitimação e de discurso da resistência. Esses 

discursos revelaram marcas que traçam as diferenças e as perspectivas políticas, 

epistemológicas e profissionais dos modelos de formação de professores. 

Ao investigarmos as proposições de resistência da Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação - ANFOPE e as políticas públicas do 

MEC/CNE2 sobre a reestruturação dos espaços formadores, observamos o 

direcionamento para perspectivas diferentes de modelos de formação de 

professores, que representaram duas produções de discursos, o discurso da 

legitimação e o discurso da resistência. Esses tinham uma formação discursiva 

histórica, ancorados em projetos de sociedade distintos, com aproximações e 

distanciamentos de ordem epistemológica, pedagógica e política. 

Ressaltamos que a análise dos dois modelos de formação não busca 

estabelecer uma polarização entre os mesmos, uma vez que os discursos 

apresentam e constituem-se de várias produções discursivas. Portanto, os discursos 

da legitimação e da resistência no seu interior não se apresentam de forma 

                                                 
1 A dissertação intitula-se “As Políticas de Formação de Professores para o Ensino Fundamental: 

legitimação e resistência” e foi desenvolvida na Universidade Federal de Pernambuco, 2001, sob a 
orientação da Professora Doutora Maria Eliete Santiago. 

2 Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação. 
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homogênea e unívoca, pois no âmbito interno das produções do discurso 

encontramos diferenças discursivas em torno da formação de professores.  

Esses dois discursos em movimento no cenário educacional apontam para 

ressignificações nos currículos para formação de professores. O discurso da 

legitimação refere-se à mobilização governamental, ancora-se nos princípios dos 

organismos internacionais de fomento, entra em conflito com as propostas do 

discurso da resistência, e toma como base a dinâmica das Instituições de Ensino 

Superior (IES). 

No discurso da legitimação, a produção discursiva está voltada para um 

modelo de formação, representado pela produção do MEC, que se apresenta com 

ênfase na legalidade e na certificação. Este formato mostra uma perspectiva de 

formação instrumental. Não queremos com isso desconsiderar a importância dessa 

dimensão no processo de formação. Contudo, esta precisa estar vinculada à 

garantia de uma relação teoria-prática no transcorrer do curso que vai além de uma 

determinação e distribuição cronológica, fazendo-se necessário um processo de fala 

e escuta em torno da concepção de formação. 

A produção discursiva do discurso da legitimação trouxe como conseqüência 

um reordenamento do curso para formação de professores, o que significou um 

repensar do currículo, no aspecto documental, pensado e vivido.  

O discurso da legitimação através do aparato legal viabilizou as políticas de 

educação e de formação dos anos 1990 para cá, especificamente após a LDB nº 

9394/96, provocando mudança na natureza da formação, criando um novo curso de 

formação de professores – Curso Normal Superior (CNS) – e um novo espaço de 

formação – Instituto Superior de Educação (ISE). Além da reformulação dos cursos, 

isso provocou a reforma nas IES. 

Esses processos de discussão e reformulações provocaram novos sentidos, 

os quais se materializaram no âmago das IES, por meio de recepção e 

ressignificação das Políticas Curriculares, haja vista a heterogeneidade dessas 

instituições e a diversidade de projetos de formação de professores. 

O conjunto dos documentos produzidos que representam o discurso da 

resistência aponta-nos um discurso marcado por exigências, princípios e 

competências necessários à formação dos professores, além dos espaços onde esta 
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se dará. O discurso da resistência, por sua vez, tem suas bases na historicidade e 

na resistência, em que o social e a reflexão são os elementos constituintes da 

formação, na sua dimensão inicial e continuada. 

A análise do discurso da ANFOPE mostrou as imbricações entre a crise que o 

país passa em relação à educação e os problemas de ordem econômica, política e 

social que o mesmo atravessa. O discurso vincula a educação à conjuntura de 

exclusão da sociedade brasileira. A formação em nível superior como uma exigência 

é marca no discurso da resistência, o qual tem a docência como base de formação, 

englobando as dimensões política, técnica e epistemológica (CONARCFE, 1999, p. 

30). 

Dessa forma, um dos veículos de implementação das políticas curriculares 

está no discurso da legitimação, que apresenta como foco a mudança dos cânones 

das reformas do paradigma neoliberal, em que a ênfase está na urgência da 

qualidade da educação, das reformas educacionais, entre outras. 

Nesse contexto, inscreve-se a necessidade de reformulação curricular, cuja 

finalidade é a melhoria da qualidade da educação, vinculada a um projeto político 

educacional. Entretanto, observa-se que nas últimas décadas os sistemas 

educacionais têm tomado como base enfoques economicistas e são orientados 

pelos organismos internacionais, tendo como foco a inserção dos países na lógica 

da produtividade e do livre mercado. Assim, o Banco Mundial, organismo 

internacional, apesar de ser uma agência de financiamento de projetos educativos, 

tem determinado as diretrizes para elaboração de políticas educacionais. Dessa 

forma, apresenta um conjunto de propostas para a reforma educativa que estão 

voltadas para o 

 
aumento do tempo de instrução, por meio de ampliação do ano 
escolar, da flexibilização e da adequação de horários; reforço do 
dever de casa; oferta de livros didáticos, considerados expressão 
operativa do currículo e elementos compensadores dos baixos níveis 
de formação docente; melhoria dos conhecimentos dos professores, 
privilegiando-se a formação continuada em detrimento da formação 
inicial, e estimulando-se os sistemas de educação a distância 
(CANDAU, 1999, p. 37). 
 

Em sua proposta estão ausentes aspectos que caracterizem a 

profissionalização docente, a exemplo da carreira e os salários do professor, e, na 
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perspectiva da profissionalização e da valorização da profissão docente, são 

critérios básicos o estatuto, planos de carreira e jornada de trabalho. Neste sentido, 

questionamos os critérios que a determinam, que definem tanto os ganhos quanto 

as perdas. 

As profissões fazem parte de um contexto social onde os fatores que 

interferem na carreira não se restringem à dimensão interna da questão salarial, pois 

a profissão destaca-se por seu caráter processual e social, aponta seus atributos, 

dentre os quais se encontram: a aquisição de conhecimentos; um comportamento 

que tenha por base um código de ética; a execução de um trabalho que deve ser 

compensado a partir de uma política salarial. Esses atributos, inter-relacionados de 

maneira lógica, ultrapassam o muro da dimensão ocupacional. 

Estudos mostram que a profissão exerce um papel de afirmação pessoal do 

indivíduo, associando-se a um projeto de vida e de sociedade, pelo qual o indivíduo 

interfere no seu meio social, transformando-o, modificando-o (SACRISTAN, 1995). 

Caracteriza-se por um determinado conhecimento especializado que se revela 

através de suas práticas, especificidade, apropriação de atividade realizada e das 

normas que a constituem. É reconhecida e tolerada pela sociedade, assim como 

deverá prover os meios de subsistência dos que a exercem. 

Diante desse cenário de transformações, de reforma das políticas 

curriculares, optamos por investigar as políticas curriculares das Instituições de 

Ensino Superior, no que se refere à compreensão do processo de reformulação, 

construção e constituição das reformas. Em outros termos, conhecer buscamos o 

desenho das políticas em torno dos debates, posicionamentos, pesquisas e 

estruturação das propostas de mudanças curriculares para formação de professores 

no Curso de Pedagogia. 

A partir dos processos e reformas curriculares, provocadas pelas políticas 

curriculares, indagamos: como as Instituições de Ensino Superior vão-se 

constituindo nessas discussões? Como tem se dado o processo de reforma? 

Instiga-nos conhecer como os discursos da legitimação e da resistência 

influenciam as propostas para as reformas curriculares para os cursos de formação 

de professores, de pedagogia, nas Instituições de Educação Superior. Há uma 

curiosidade epistemológica em conhecer a materialidade das políticas curriculares 
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nos processos de discussão e de reformulação curricular das IES, e se essas 

instituições ressignificam as políticas. 

Portanto, a nossa preocupação central é conhecer como as políticas 

curriculares vêm-se corporificando na proposta de currículo para a formação de 

professores, na dimensão do pensamento e da vivência, e como são recepcionadas 

e ressignificadas nas IES. Assim, focamos nosso esforço intelectual na análise das 

políticas curriculares nas IES no seu processo de produção. 

A pressuposição é de que a reformulação curricular dos cursos de formação 

de professores está articulada a um processo de produção discursiva, que se 

apresenta como discurso de legitimação e discurso da resistência. Esses discursos 

apresentam particularidades em relação à natureza da formação para professores, 

as quais são materializadas através de políticas curriculares que vão constituindo a 

natureza da formação para professores, o que se mostra na organização dos 

currículos das IES. 

Assim sendo, é possível supor que ocorre um processo de reestruturação das 

políticas curriculares produzido no âmbito mundial e no local. Essa reestruturação 

provoca um movimento de reformas, a partir de imperativos da legislação, 

procurando adequação da formação às novas exigências de flexibilidade da 

sociedade globalizada. No entanto, as instituições, por possuírem uma trajetória 

histórica, ressignificam suas tensões políticas através da elaboração e da 

implementação de políticas curriculares internas expressas como proposta curricular.  

A trajetória histórica das Instituições de Ensino Superior aponta uma política 

curricular, materializada numa proposta curricular para formação de professores, no 

Curso de Pedagogia, que visa não apenas efetivar uma determinada política, mas 

também ressignificá-la. 

Em síntese, entre as marcas presentes no discurso da legitimação, no modelo 

de formação representado pela produção do MEC, está a ênfase na legalidade e na 

certificação como sendo esses os cânones do discurso político internacional, 

representado pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento3. Neste sentido, identificamos a imbricação de uma política de 

                                                 
3 Para uma leitura mais aprofundada ver: Corbalán (2002) e Tommasi, Warde, Haddad (Orgs), (1998). 



 23

formação, tecida pela legislação, encontrada nos acervos oficiais, emanados de 

diferentes esferas. 

Dessa forma, a estruturação e a produção jurídico-legal do discurso da 

legitimação evidenciam a ênfase no interdiscurso como uma de suas marcas4, pois o 

atual cenário da educação brasileira, especificamente em relação às políticas de 

formação de professores, no Curso de Pedagogia, vem sendo alvo de atenção 

desde a década de noventa. Esse discurso faz parte do projeto do governo, de 

caráter neoliberal, representado pelo Ministério de Educação (MEC), elaborado no 

âmbito governamental. A esse respeito, as pesquisas de Silva (2002), Silva (2001) e 

Aires (2001) mostram que a formação de professores, através do Curso de 

Pedagogia, tem sido alvo para implementação desse projeto governamental. 

O discurso da legitimação impõe medidas e exigências acerca da formação 

de professores, que desconsideram a historicidade, a política e a trajetória cultural. 

Esse cenário fez emergir a necessidade de verticalizar a temática, tanto no que se 

refere à produção intelectual brasileira, como à internacional. Dessa forma, tomamos 

como recorte temporal para esta pesquisa as duas últimas décadas.  

No discurso da legitimação são silenciados os avanços da política de 

formação que vem sendo desenvolvida pelas Instituições de Ensino Superior – IES. 

Essas representam um espaço de formação que vem historicamente ministrando a 

formação docente, no Curso de Pedagogia, cujo objeto de identidade é a docência.  

Na configuração do discurso da legitimação está expressa a produtividade e a 

certificação em lugar da formação sólida integral – fator que provocou silêncios nas 

IES, pondo-as num processo de espera, pelas Diretrizes Curriculares para formação 

de professores, no Curso de Pedagogia. 

O não dito no discurso da legitimação silencia as marcas da formação de 

professores no Curso de Pedagogia, no exercício da pesquisa, como elemento de 

formação no conjunto das Instituições. Dessa forma, esse discurso tende a apagar 

as reflexões e ações das Instituições, no que diz respeito à efetivação de programas 

que despontam para a formação científica do professor, na afirmação de um outro 

espaço para formação profissional. Trata-se do Curso Normal Superior, criação da 

                                                 
4 O interdiscurso nos mostra que todo discurso traz uma memória discursiva, ver Orlandi (1999). 
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década de 1990, que nasce com a responsabilidade de formar o professor. Dessa 

forma,  

 

a definição legal desse novo espaço para a formação de professores 
mobilizou as Instituições de Ensino Superior, em função de 
reestruturação dos seus projetos de cursos mediante a Resolução 
02/02 do Conselho Nacional de Educação (BRASIL/CNE, 2002). 

 

Essa situação se expressa nos dados apresentados pelo Mistério de 

Educação e Cultura, que, naquele momento, apresentava a existência de cerca de 

240 cursos Normal Superior. Vale salientar que, a partir da promulgação, em 2006, 

das Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia, o Curso Normal Superior foi 

extinto, sendo a formação de professores de responsabilidade do Curso de 

Pedagogia. 

A legislação dos anos 1990 alterou o curso de formação de professores em 

sua base, em seu objeto e no conjunto dos elementos constituintes do currículo de 

formação de professores. Por conseguinte, as Instituições de Ensino Superior 

tiveram que rever os cursos e sua organização no intuito de atender à lógica das 

novas políticas curriculares para a formação de professores, e, ao mesmo tempo, 

responder à tradição, gerando desse modo tensão interna nas Instituições de Ensino 

Superior. 

O discurso da legitimação implicou um reordenamento do curso para 

formação de professores e, em decorrência, um repensar do currículo, no aspecto 

documental, pensado e vivido, através da criação do Curso Normal Superior. O 
discurso da resistência, representado pelos profissionais da Educação, mostra que a 

formação docente para a Educação Infantil e as Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, é responsabilidade do Curso de Pedagogia. 

O conjunto dos documentos produzidos que constitui esse discurso aponta-

nos como as marcas exigências, princípios e competências são necessárias à 

formação dos professores, além dos espaços onde esta ocorreria. 

Apesar da formação em nível superior ser uma exigência presente nos 

discursos da legitimação e no discurso da resistência, neste ultimo, a docência é 

base da formação e da atuação profissional, englobando as dimensões política, 

técnica e epistemológica, como está posto no texto a seguir: 
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a docência como base de sua identidade profissional domina o 
conhecimento específico de sua área, articulado ao conhecimento 
pedagógico, em uma perspectiva de totalidade do conhecimento 
socialmente produzido que permita perceber as relações existentes 
entre as atividades educacionais e a totalidade das relações sociais, 
econômicas, políticas e culturais em que o processo educacional 
ocorre, sendo capaz de atuar como agente de transformação da 
realidade em que se insere (ANFOPE, 1998). 

 

A formação é vista como possibilidade de construção da identidade do 

profissional docente e como critério de acesso ao campo profissional. Assim sendo, 

é “a formação inicial que vai habilitar para o ingresso na profissão que deverá 

garantir um preparo específico” (ANFOPE, 1996), embora considere a dimensão 

técnica, mas não em detrimento da unidade, situada a partir da ação e indagações, 

conseqüentemente como resultado de prática reflexiva, uma vez que a prática não 

consiste numa atividade apenas material, mas "como uma atividade material 

transformadora e ajustada a objetivos" (VAZQUEZ, 1990, p. 208). O desafio consiste 

numa reflexão sobre como o conhecimento é constituído. 

Desse modo, a dimensão de formação sólida ultrapassa a visão de que a 

formação consiste em um processo de aquisição de habilidades técnicas, mas a 

partir de uma compreensão da formação como processo em constante interação 

com o contexto social, uma vez que a questão da formação do professor é vista 

como sendo 

 

inserida na crise educacional brasileira, que por sua vez constitui 
uma das facetas de uma problemática mais ampla, expressão das 
condições econômicas, políticas e sociais que configuram uma 
sociedade profundamente desigual e injusta que vem esmagando a 
grande maioria da população e relegando-a a uma situação de 
exploração e miséria (ANFOPE, 1992). 

 

Os princípios norteadores para formação de professores, segundo o discurso 

da resistência, são: a valorização do trabalho pedagógico como base de formação 

do profissional da educação; uma sólida formação teórica; a pesquisa como forma 

de conhecimento e intervenção na realidade escolar; condições para o trabalho 

coletivo e interdisciplinar; relação de unidade entre a teoria e a prática; formação 

continuada. 
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O trabalho é tomado como princípio educativo básico para formação, 
o que implica a necessidade de ressignificar os estágios e sua 
relação com a rede pública, bem como redirecionar a organização do 
trabalho docente no âmbito escolar, na perspectiva da unidade 
teoria-prática (ANFOPE, 1998, p. 10). 

 

A sólida formação teórica e interdisciplinar - princípio para formação de 

professores - requer um novo olhar acerca da realidade educacional e, 

conseqüentemente, consiste em priorizar novas formas da relação teoria-prática. A 

formação, portanto, fundamenta-se em aspectos históricos, políticos e sociais, 

possibilitando uma análise crítica do conjunto da sociedade, especificamente do 

contexto educacional brasileiro. O discurso é marcado pela preocupação com uma 

formação em que o/a docente possa “perceber as relações existentes entre as 

atividades educacionais e a totalidade das relações sociais, econômicas, políticas e 

culturais em que o processo educacional ocorre” (CONARCFE, 1983). 

A relação teoria-prática consiste no processo de produção de conhecimento, 

cujo conceito de teoria relaciona-se às questões educacionais e aos fundamentos 

históricos, políticos e sociais, bem como ao domínio do que é específico para ser 

trabalhado na sala de aula. 

Esses princípios contribuem para que o professor tenha a possibilidade de 

assumir uma postura crítica em relação à produção do conhecimento. A base 

comum é apresentada como uma das marcas desse discurso, tendo em vista que a 

mesma representa "um caminho de construção teórica, mas também de luta e 

resistência às políticas que não contemplam os princípios de uma construção sócio-

histórica da Educação" (ANFOPE, 2000, p. 8-9). 

Outro princípio fundante presente no discurso da resistência acerca da 

formação docente diz respeito à organização curricular. Na ótica da ANFOPE, 

estrutura-se de modo a ultrapassar uma justaposição, na medida em que a 

articulação teoria-prática apresenta-se como o eixo no curso de formação de 

professores, em que deverá "se levar em consideração o que já produziu na área a 

respeito da estrutura dos cursos de formação, não reproduzindo a fragmentação e a 

dicotomia teoria-prática" (Ibidem). 

Nesse discurso a Universidade, os Centros e as Faculdades de Educação 

são espaços com responsabilidades de formação inicial e continuada de 
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professores, que tomam como base a prática reflexiva e crítica, a partir de um 

processo de interação.  

O dito nesse discurso expressa a relevância dos espaços de formação 

mencionados, como espaços que têm desempenhado historicamente a 

responsabilidade dessa formação, com possibilidades de desenvolver de forma 

articulada ensino, pesquisa e extensão. O deslocamento dessa formação para os 

Institutos Superiores de Educação leva a formação para fora desses espaços, ou 

seja, das “Universidades e suas Faculdades e Centros de Educação, que se 

constituem o lócus privilegiado da formação dos profissionais da educação" 

(ANFOPE, 1998, p. 09). 

Acerca do novo lócus para formação – os Institutos Superiores de Educação 

(ISEs) –, o discurso da resistência mostra, em vários documentos (ANFOPE, 1996), 

que ele desloca a formação para fora da universidade, ao atribuir essa 

responsabilidade a esse novo espaço, que, além da possibilidade de vir a concentrar 

a formação no setor privado superior, pode quebrar o princípio da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

No discurso da resistência, as competências são marcadas por capacidades, 

habilidades e condições, enquanto construções sócio-históricas, que vêm 

ressaltando conteúdos para a formação humana, profissional e pedagógica. 

Esse cenário de produção dos discursos evidencia que as Políticas 

Curriculares correspondem “ao mesmo tempo, processo e produto, envolvendo quer 

a produção de intenções, ou textos, quer a realização de práticas, ou de ações 

concretas” (PACHECO, 2005, p. 105). 

Assim, a produção de discurso acerca da formação de professores tem como 

corpus os documentos legais, os quais constituem documentos de trabalho “que 

simbolizam o discurso oficial que agrega interesses diversos, e compromissos 

elaborados a diversos níveis de ação” (Ibidem). O aparato legal representa as 

políticas curriculares e a Lei nº 9394/96, as quais mostram a produção de intenções 

para a formação de professores. 

A Política Curricular para a formação de professores nas Instituições de 

Ensino Superior assume espaços e formas diversas, e não se limita ao aspecto da 

operatividade ou normatividade, muito menos ocorre de modo linear, pois a 

materialização das políticas curriculares se realiza a partir de um processo de 
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discussão e embates em torno da formação, que ocorre em cada IES, a partir dos 

debates em torno das políticas educacionais no âmbito global e local. 

No cenário educacional brasileiro, as Instituições de Ensino Superior passam 

a repensar as políticas para os cursos de formação de professores, Curso de 

Pedagogia, modificando a organização do currículo no que se refere à relação 

teoria-prática, a formação teórica do espaço para pesquisa e o trabalho como 

princípio educativo. Esse processo traz à tona procedimentos distintos nas respostas 

ao imperativo legal. 

As reações das IES expressam seus valores, projetos e missões 

institucionais. Por isso, essas manifestações e reações diferem, podendo ser uma 

postura de conformismo ou de resistência. Desse modo, as Políticas Curriculares 

têm se direcionado para uma perspectiva eminentemente técnica ou na direção do 

currículo enquanto movimento, numa dimensão de processo, a partir das diversas 

linguagens curriculares. 

Por isso, embora haja aspectos das políticas de formação de professores que 

tenham sido silenciados nos Cursos de Pedagogia, as IES continuaram investindo 

na formação do professor, ultrapassando a dimensão de uma formação instrumental, 

limitada ao fazer pelo fazer5. 

Há um processo de continuidade-descontinuidade na formação de 

professores, entre os dois discursos de formação. Enquanto o discurso da 

legitimação revela a continuidade de uma política de formação fragmentada, que 

dissocia ensino, pesquisa, extensão, o discurso da resistência vem investindo num 

processo de formação, que rompe com a dicotomia entre ensino e pesquisa, 

defendendo uma formação ampla, objetivando quebrar com a descontinuidade 

política, através de um processo de reflexão e mudanças em torno da formação de 

professores. 

O processo de discussão entre as Instituições de Ensino Superior apresenta 

tensões e abalos, fundamentalmente devido à criação de novas instituições e da 

                                                 
5 Os resultados da pesquisa de mestrado “As Políticas de Formação de Professores para o Ensino 

Fundamental: Legitimação e Resistência”(2001, p.88). Apontaram que As Instituições do Ensino 
Superior do Estado de Pernambuco que possuem um nível de discussão e inovação contradizem as 
marcas do discurso da legitimação. No discurso da legitimação é retirado do Curso de Pedagogia a 
formação docente, ao mesmo tempo que silencia, sobre os avanços na sua configuração, que há 
produtividade e que há propostas em curso. Os processos de certificação também silenciam as IES, 
pondo-as num processo de espera, indecisão. 
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inserção do ideário neoliberal, que investiu no incentivo da expansão de novas 

instituições. 

Esse fato mostra que não é considerada a contribuição histórica da formação 

vivida pelas instituições, além de provocar certo esvaziamento no interior das 

Instituições de Ensino Superior e acentuar a complexidade do desenvolvimento da 

formação numa perspectiva crítica, haja vista a restrição do acesso à formação pela 

maioria da sociedade. 

Logo, a importância da continuidade do processo de discussão acerca da 

formação do professor ultrapassa o muro da legalidade, para considerar também o 

vivido, tornando público o significado da formação do professor numa perspectiva 

histórica, em que os sujeitos dessa formação estão atuando no campo profissional. 

Outro aspecto com o qual o processo de discussão das políticas curriculares 

de formação de professores vem contribuindo é a produção acadêmica, que 

desponta para a construção do conhecimento, dando continuidade ao processo de 

desmistificação do não-dito no discurso da legitimação e do silenciado do discurso 

da resistência em torno da formação. 

Esse panorama suscita algumas questões: como as IES posicionam-se em 

relação ao processo de reorganização das políticas curriculares para a formação 

docente? Que política de formação de professores é pensada no âmbito da 

estruturação do texto curricular das IES? Como reagiram a partir da exigência dos 

imperativos legais para a formação de professores? Como se organizaram e 

constituíram o currículo do curso de formação de professores, especificamente o 

Curso de Pedagogia? Como é visto pelas IES o debate e embate face às políticas 

curriculares para a formação de professores?  

Essas indagações instigaram o desafio para analisar como as políticas 

curriculares para formação de professores estão se estruturando no cenário 

brasileiro diante dos efeitos e da imposição legal, materializada pelo projeto de 

sociedade do discurso da legitimação. 

Neste sentido, o processo de discussão e reformulação dos cursos para 

formar professor apresenta eixos norteadores nas propostas das IES, haja vista os 

debates e discussões em torno das políticas curriculares darem-se em âmbito local e 

nacional, numa produção discursiva que deve se materializar nas IES, no caso 

particular do Curso de Pedagogia. 



 30

Essa pesquisa, portanto, visa compreender os processos de construção das 

políticas curriculares para formação de professores presentes no currículo, pensado 

e vivido, nas instituições que oferecem Curso de Pedagogia no estado de 

Pernambuco6. 

Buscamos analisar as políticas curriculares para a formação de professores, 

vividas nas IES, que historicamente têm formado o profissional docente. Partimos da 

premissa de que as Políticas Curriculares têm interferido no processo de discussão 

e reformulação dos cursos de formação de professores, tanto no âmbito do discurso 

da legitimação, quanto no discurso da resistência, através da redefinição das 

Políticas Curriculares dos cursos das Instituições de Ensino Superior. 

Este objeto de estudo parte de uma reflexão acerca das políticas de formação 

de professores e do método da pesquisa no campo da educação. Para tanto, 

tomamos como caminho teórico-metodológico a abordagem qualitativa, uma vez que 

a problematização construída não pode ser reduzida à execução de variáveis 

(MINAYO, 1994). Dessa forma, procuramos compreender melhor o mundo real e 

legal, no que se refere às políticas curriculares para formação de professores, 

inserida numa realidade complexa e contraditória. 

No entanto, por reconhecermos a abrangência do universo problemático das 

políticas curriculares para formação de professores, procuramos tecer as 

perspectivas e possibilidades da construção coletiva das políticas curriculares 

implementadas para formação do professor. 

A escolha metodológica constituiu-se de alguns elementos que não se 

limitaram a uma forma, mas a uma concepção com a qual nos identificamos e que 

responde melhor ao nosso problema de pesquisa. Por serem as políticas 

curriculares constituídas a partir de várias formações discursivas, que se formam 

através da produção de textos e nas práticas discursivas presentes nas falas, 

tomamos, neste estudo, a Análise do Discurso (AD) como referencial para a 

construção e desenvolvimento da realidade. 

Dessa forma, traçar o caminho pensado e vivido da pesquisa significa 

construir e constituir um novo conhecimento, portanto, possibilitar a prática de 

socialização do conhecimento, que consiste num processo dinâmico, dialógico, de 

sistematização da disseminação da produção do conhecimento. 

                                                 
6 A esse respeito ver Santiago (1990, p. 25). Para essa autora, o currículo consiste numa 

corporificação dos interesses sociais e como luta que se processa na sociedade. 
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Análise do Discurso: traçando o caminho teórico-metodológico da pesquisa 
 

A Análise do Discurso é um instrumento mediador, indispensável, para 

entender a relação entre homem/mulher e realidade social. O discurso, como objeto 

e elemento fundante, reside na interpretação de construção de sentidos, o qual está 

inserido numa dimensão histórica. Nesta ótica, a linguagem não é transparente, por 

isso, cabe ao pesquisador, no processo da investigação, desconstruir o discurso, a 

partir das formas de produção e os sentidos que o constituem (ORLANDI, 1997b). 

As políticas curriculares são permeadas por um campo de poder, disputas e 

lutas. Por isso podemos afirmar que estas se constituem num campo de agonística, 

não no sentido de buscar o caminho desconhecido, mas de desvelar os conflitos em 

torno do processo de reformulação do currículo para a formação de professores, o 

Curso de Pedagogia, e os elementos de poder que possam ser visualizados. Como 

afirma Foucault (1997, p. 84), “o pensamento existe, bem além e bem de perto dos 

sistemas e dos edifícios do discurso [...] sempre há nas instituições mais confusas, 

sempre há pensamento, mesmo nos hábitos mudos [...]”. 

Ao buscar fazer uma análise das mudanças e transformações das políticas 

curriculares, foi necessário identificar no discurso as mudanças e os sentidos das 

mesmas, pois, como afirma Foucault (Ibidem, p. 103), 

 

uma transformação que ficará no mesmo modo de pensar, uma 
transformação não será mais que uma certa maneira de melhor de 
se ajeitar o mesmo pensamento à realidade das coisas, será apenas 
uma transformação superficial. 

 

O processo de reformulação do currículo para formação de professores não é 

um processo que se limita a alguns, mas envolve o conjunto da instituição, em 

diferentes momentos e situações, inexistindo, assim, o momento para aqueles que 

fizeram a crítica, o momento para aqueles que terão a responsabilidade de 

transformar. Por isso, “não existem aqueles que fizeram a crítica e os que têm que 

transformar aqueles que estão fechados numa radicalidade inacessível” 

(FOUCAULT, 1997, p. 103). 

A metodologia estrutura-se a partir do dizer, com que nos deparamos; da 

delimitação do nosso corpus documental do interdiscurso; das formações 
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discursivas; do já-dito anteriormente e, finalmente, do não-dito, que constitui o 

silêncio. 

Assim, a AD, como instrumental teórico-metodológico, apresenta-se como 

possibilidade de entendermos o processo de constituição das produções discursivas 

sobre as políticas curriculares que compõem as políticas para formação de 

professores, que estão ancoradas num projeto de sociedade. A sua base tem como 

pressuposto que o discurso não é fechado, pronto, acabado em si mesmo, mas tem 

articulação com outros discursos. 

Nesta pesquisa buscamos as ressignificações do discurso das Instituições de 

Ensino Superior acerca das políticas curriculares para a formação de professores. 

A tipologia do discurso é determinada por suas condições de produção. 

Essas revelam as configurações em que o discurso foi construído, ou seja, o 

contexto em que o mesmo foi produzido. Assim, reflete a relação ideológica do 

discurso, evidenciando as bases caracterizadoras dos textos, tornando possível 

identificarmos os tipos de discursos, a partir do momento que reconhecemos as 

suas “marcas” peculiares. 

Assim, as reformas expressas nas políticas curriculares se compõem por um 

conjunto de medidas que produz a legislação, no sentido posto por Cury (2000, p. 

15): 

 

Legislação, pois, quer dizer algo que foi dito, que foi escrito sob a 
forma de lei e que está sendo apresentado ou que está se dando a 
conhecer ao povo, inclusive para ser lido e inscrito em nosso 
convívio social. 

 

Procuramos ver não apenas o que está escrito nos textos que tratam das 

políticas curriculares, mas o que está referendado em uma memória, e o que, de 

alguma forma, foi falado anteriormente, aproximando-nos do que Orlandi denomina 

de interdiscurso. Como o dito consiste no que está presente no texto, a partir dele 

indagamos: “por que o texto diz isso e não aquilo?” (VOESE, 1997, p. 52). Por isso 

buscamos tecer a inserção ou não de uma sólida formação teórica e a relação 

teoria-prática posta nas produções dos discursos, buscando a relação com o já-dito, 

com outros dizeres de outrora, que podem ser de continuidade ou descontinuidade. 
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A opção pela AD se deu porque na nossa pesquisa buscamos, “extraindo dos 

textos, responder a questão: o que esse texto quer dizer?”. Além disso, 

 

a Análise de Discurso considera que a linguagem não é 
transparente. Desse modo ela não procura atravessar o texto para 
encontrar um sentido do outro lado. A questão é: como esse texto 
significa (ORLANDI, 1999, p.17-18). 

 

Os enunciados na AD são organizados e elencados, interligados a um 

contexto que não se constitui de forma abstrata, mas tal qual se nos apresenta. Por 

isso, os documentos, fonte da análise, produzidos pelos discursos, estão ancorados 

na ordem do discurso político e apresentam significados específicos em relação à 

formação de professores no que diz respeito ao Ensino Fundamental. 

Na produção discursiva das políticas curriculares, nos documentos, 

contempla-se a questão da relação teoria-prática como eixo para a produção e 

socialização do conhecimento, na formação do professor. 

A escolha pelo discurso nos leva a utilizar a categoria silêncio na 

desconstrução do discurso. Orlandi (1997, p. 22) chama atenção para a categoria do 

silêncio no discurso político, ressaltando a relevância da política de silenciamento 

nesse tipo de discurso. O silêncio no discurso “significa”, e o encontramos não 

apenas entre as palavras, pois ele as atravessa, não apenas através do que está 

posto, pois é eminentemente significante (Ibidem, p. 22 et seq), passando por “entre 

a trama das falas” (Ibidem, p. 34). 

Assim, o silêncio significa "aquilo que é apagado, colocado de lado, excluído" 

(Ibidem, p. 106), representando na AD os sentidos silenciados, uma vez que as 

palavras não se materializam de forma neutra ou sem significação: “as próprias 

palavras transpiram silêncio. Há silêncio nas palavras" (Ibidem, p. 11). 

O silêncio não é sinônimo de implícito, pois o silêncio é, está ali presente, 

embora não se apresente de forma visível, fazendo-se então necessário nos 

apropriarmos dos mecanismos históricos, críticos, “trabalhando com entremeios, os 

reflexos, os efeitos” (Ibidem, p. 57). Através das pistas que nos são apontadas, é 

possível analisar os dados. 
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Na AD o conceito de texto apresenta-se como sendo um “bólido de sentidos”, 

porque parte nas diversas “direções, em múltiplos planos significantes” (Ibid, 1996, 

p. 14), constituindo formações discursivas. O texto nesta pesquisa refere-se aos 

Boletins, às Leis, aos Pareceres, às Resoluções e aos Decretos, bem como aos 

textos produzidos nos processos de escuta dos sujeitos institucionais da pesquisa. 

Em resumo, os textos representam a unidade na qual iniciamos o processo 

investigativo. 

Ainda com relação à relevância do texto e do intertexto na AD, Foucault 

enfatiza que os diversos textos que compõem o recorte do corpus a ser trabalhado, 

em uma pesquisa, possibilitam o acesso a outros textos, que: 

 

se organizam em uma figura única, entram em convergência com 
instituição práticas, e carregam significações que podem ser comuns 
a toda a uma época. Cada elemento considerado é recebido como 
expressão de uma totalidade à qual pertence e ultrapassa. Substitui-
se, assim, a diversidade das coisas ditas por uma grande espécie de 
texto uniforme, ainda jamais articulado e que, pela primeira vez, traz 
à luz o que os homens haviam ‘querido dizer’, não apenas em suas 
palavras e seus textos, seus discursos e seus escritos, nas 
instituições, práticas, técnicas e objetivos que produzem 
(FOUCAULT, 1997, p. 137). 
 

Os sentidos e as significações dos textos não se desenvolvem de forma 

homogênea, reta e segmentável, pois os sentidos significam segundo as posições 

dos que os empregam. Assim, nos dois projetos de formação docente que estão em 

disputa, no atual cenário das políticas para a formação de professores, os sentidos e 

significações dos textos diferenciam-se entre si, constituindo formações discursivas.  

O sentido de políticas curriculares propostas e defendido por cada um revela 

posições distintas. Isto se dá não apenas por terem sua gênese em lugares 

diferentes – governo e profissionais da educação –, mas sim, pela sua 

caracterização. Por meio da construção histórica dos dois tipos de discursos da 

formação de professores, podemos tecer as suas peculiaridades, como foi se 

constituindo um e outro. 

Este movimento será realizado por etapas, passando do “texto ao discurso” 

(Ibidem, p. 77), através da relação que criamos com o nosso corpus da pesquisa: a 

primeira etapa representará o contato com o texto, que constituiu a relação do ”dizer 
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e não dizer” (Ibidem, p. 78), através da análise do discurso escrito e vivido apontado 

nas falas. No segundo passo buscamos visualizar os sentidos dos discursos, que 

poderão vir apresentados com as mesmas palavras, porém com significados 

distintos. A terceira etapa consiste na relação ideológica, materializada no discurso. 

Os documentos não representam apenas “idéias pré-concebidas, mas 

monumentos nos quais se inscrevem as múltiplas possibilidades de leituras" (Ibidem, 

p. 64 - grifo nosso). Então, a partir dos documentos que levantamos, realizamos uma 

descrição do dito, nas várias formas discursivas, das políticas curriculares, conforme 

a Lei nº 9394/96 e seus desdobramentos.  

Em seguida, analisaremos o que está dito nesse discurso, que já foi dito em 

outro momento – a memória, o interdiscurso –, para assim perceber como se 

constituem os sentidos das políticas curriculares presentes nos discursos, fonte de 

nossa análise, ou seja, qual o sentido das exigências de currículo, enquanto 

produção de conhecimento em nível superior para atuar no ensino fundamental no 

âmbito governamental e no âmbito dos profissionais da educação, uma vez que as 

palavras vêm embasadas de sentidos. 

As condições de produção e do contexto de produção do discurso revelam as 

configurações em que o discurso foi construído. Assim, reflete a relação ideológica 

do discurso, evidenciando as bases caracterizadoras dos textos, tornando possível 

identificarmos os tipos de discursos, a partir do momento que reconhecemos as 

suas “marcas” peculiares (Ibidem, p. 133). 

A trilha para análise do discurso sobre as políticas curriculares para formação 

de professores é canalizada pelas condições de produção discursivas do currículo 

de formação de professores. A constituição e a formação de cada tipologia de 

discurso apresentam concepções distintas, uma vez que cada uma representa e 

defende uma determinada dimensão de políticas curriculares para a formação de 

professores, considerando que os discursos também são bem distintos, ou seja, o 

contexto histórico-social faz parte do cerne do caráter formativo do discurso. 

O léxico no discurso se constitui de sentidos polissêmicos, em que a distinção 

dos sentidos, como já mencionamos anteriormente, revela-se dependendo de quem 

o emprega. Certos termos hoje em curso, no âmbito do discurso das políticas 
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curriculares para a formação, possuem sentidos polissêmicos nas duas tipologias de 

discurso. 

Dessa forma, a opção por um caminho para buscar respostas às inquietações 

sobre as políticas curriculares para a formação de professores caracteriza-se por um 

processo de escolha teórico-metodológica que é tecido no momento de sua gênese, 

ao escolher o objeto de estudo.  

Procedemos à identificação do corpus documental que norteou o processo de 

formulação das políticas curriculares para formação de professores, nas Instituições 

de Ensino Superior, buscando organizar e sistematizar a base legal para 

reformulação curricular das IES. O primeiro momento para AD consta do conjunto de 

orientações, conforme o quadro nº 01, a seguir: 

 
 

QUADRO 01 
 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E OS ESPAÇOS DE FORMAÇÃO NO 
DISCURSO LEGAL 

 
Base Legal para Reformulação Curricular das IES 

LEI Nº. 9.394/96 Formação em nível superior Universidades - 
ISE 

PARECER/CNE/CP 
nº. 115 de 10 
setembro de 1999 

Formação em nível superior 

Curso de 
Pedagogia. Curso 
específico de 
formação- CNS. 

RESOLUÇÃO/CNE 
nº 01 de 99 

Princípios de formação dos cursos e programas dos 
ISEs Universidades- ISE 

PARECER/CNE/CES 
nº 133 de 01 de março 
2001 

Iniciais do Ensino Fundamental Formação de 
Professores para Educação Infantil e Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental 

Institutos 
Superiores de 
Educação 

PARECER/CNE/CP  
nº 09/01: Gerado pelo 
DECRETO/PR nº 
3.276/99 

Diretrizes para Formação do Professor para a 
Educação Básica 

Institutos 
Superiores de 
Educação 

RESOLUÇÃO/CNE/CP 
nº 01 de 18 de 
fevereiro de 2002-  

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
de Professores da Educação Básica, em Nível 
Superior, Curso de Licenciatura, de Graduação 
Plena. 

Institutos 
Superiores de 
Educação 

RESOLUÇÃO/CNE/CP 
nº 2/02 de 19 de 
fevereiro de 2002. 

Institui a duração e a carga horária dos cursos de 
Licenciatura de Graduação Plena de Formação de 
Professores da Educação Básica em Nível 
Superior. 

Institutos 
Superiores de 
Educação 

RESOLUÇÃO/CNE/CP 
nº 1, de 15 de maio de 
2006. Institui as 
Diretrizes Curriculares. 

Curso de Pedagogia – forma um profissional 
docente, no plano do Ensino Infantil e Fundamental, 
Normal Médio, Disciplinas Pedagógicas e 
Assessoria Pedagógica. 

Instituição de 
Ensino Superior  
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O campo da pesquisa foi constituído a partir do levantamento das Instituições 

de Ensino Superior mais antigas que oferecem o Curso de Pedagogia no estado de 

Pernambuco. Identificamos 08 (oito) IES entre as décadas de 1940 a 1980. Nesse 

período, a formação de professores era realizada por 08 (oito) IES, conforme quadro 

nº 02, em seguida: 

 
 

QUADRO 02 
 

PANORAMA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE 
PERNAMBUCO - CURSO DE PEDAGOGIA – 1940 - 1980 

 

INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR 

LOCALIZAÇÃOCI
DADE/PE 

CURSO/ 
HABILITAÇÃO 

INÍCIO DO 
FUNCIONAMENTO 

DO CURSO 

Faculdade Frassinetti do 
Recife - FAFIRE Recife-PE Pedagogia 13/03/1941 
Universidade Católica de 
Pernambuco - UNICAP Recife- PE Pedagogia 01/03/1950 
Universidade Federal de 
Pernambuco - UFPE Recife- PE Pedagogia 08/05/1950 
Faculdade de Filosofia 
Ciências e Letras de 
Caruaru - FAFICA Caruaru- PE Pedagogia 12/04/1961 
Faculdade de Ciências 
Humanas de Olinda - 
FACHO Olinda- PE Pedagogia 01/03/1973 
Universidade de 
Pernambuco - UPE Garanhuns- PE Pedagogia 01/02/1979 

Universidade de 
Pernambuco - UPE Petrolina- PE Pedagogia 01/02/1979 
União de Escolas 
Superiores da Funeso - 
UNESF Olinda- PE Pedagogia 15/08/1979 

FONTE – http://www.educacaosuperior.inep.gov/funcional/lista_cursos.asp 
 http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_curso_new.asp 

 
Vale salientar que a década de 1990 vai assistir à expansão do ensino 

superior e crescimento das instituições privadas. Esse crescimento está relacionado 

às políticas neoliberais, que têm como cânone o modelo de mercado globalizado, 

ganhando espaço, com isto, o privado em detrimento do público. Um dos efeitos 

dessa realidade é ampliação do quantitativo das Instituições de Ensino Superior, 

conforme mostra o anexo nº 01. 

O campo desta pesquisa é constituído por Instituições do Ensino Superior, da 

rede pública e privada, localizadas nas diversas regiões do estado de Pernambuco, 
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que vêm contribuindo com a formação de professores, no Curso de Pedagogia. 

Identificamos 07 (sete) IES no Estado, dessas escolhemos 03 (três) que atendem 

aos critérios de seleção e definição do nosso campo, conforme apresenta o mapa7: 

 

 

 

 
 Para tanto utilizamos critérios para seleção das IES que melhor 

possibilitassem responder a problemática da pesquisa, um dos critérios era 

contemplar Instituições da rede privada e pública. 

Desse universo tomamos duas IES privadas e uma pública. Outro aspecto 

que consideramos relevante para a escolha foi a localização espacial, haja vista a 

diversidade de regiões que constitui o Estado de Pernambuco. Dessa forma, foram 

escolhidas a IES-1, localizada na região do agreste, a IES-4, na zona da mata, e a 

IES-7, na região metropolitana do Recife. 

A IES-1 foi escolhida por ser a primeira instituição da região do agreste a 

oferecer a formação de professores, e a IES-4, por ser uma IES pública e atender 

historicamente a zona da mata. Ressaltamos que a escolha da IES-7 diz respeito ao 

aspecto de a mesma ser pioneira no estado para formar professores, e outro 

elemento relevante foi o envolvimento da pesquisadora como professora no 

                                                 
7 No mapa destacamos seis cidades, sendo que em uma das cidades encontra-se duas instituições, 

justificando-se assim a presença de seis cidades e sete instituições. 

• Recife  
• Caruaru 

• Garanhuns • Petrolina  

 . Nazaré 

 . Olinda 

Figura 01 
 

IES DE PERNAMBUCO 
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processo de reformulação curricular e da constituição das políticas de formação 

nessa instituição. 

Outro critério de seleção foi identificar no conjunto das IES os elementos 

constitutivos do processo de discussão nas Instituições de Ensino Superior do 

estado de Pernambuco, nas duas últimas décadas, acerca das perspectivas 

curriculares dos projetos de curso de formação de professores apresentados e 

pensados pelas instituições. 

A segunda IES pública mais antiga não foi contemplada como campo, uma 

vez que era evidente a sua contribuição no processo de desenvolvimento das 

discussões das políticas curriculares de formação de professores e reformulação do 

Curso de Pedagogia, visto que dela partiu o movimento de reformulação no Estado 

de Pernambuco, que se estendeu para o estado e para a região Nordeste. 

Na coleta e produção de dados, utilizamos entrevistas semi-estruturadas, 

com diretores, coordenadores e equipe de reformulação dos currículos de formação 

para professores, que desempenham o papel e que assumem a responsabilidade 

com o pensar e acompanhar o curso no contexto institucional, de maneira que 

pudéssemos ter um contato mais direto com os discursos dos sujeitos participantes 

da pesquisa, possibilitando fluir a espontaneidade das falas e, portanto, realizar a 

análise do sentido dos discursos falados, buscando identificar os silêncios. 

Nas entrevistas buscamos conhecer o início do processo de reformulação 

curricular desencadeado nas Instituições de Ensino Superior e as razões que 

levaram à realização da reformulação do Curso de Pedagogia, o modo de 

organização e encaminhamentos do processo de reformulação curricular, além da 

concepção de currículo e formação de professores que assume cada instituição. 

A documentação produzida pelas Instituições de Ensino Superior aproxima-

nos da dinâmica do processo de reformulação curricular, possibilitando a 

identificação do currículo na dimensão pensada e vivida. Nesse, os projetos de 

curso expressam o produto vivido no currículo. 

Em seguida, analisamos perspectivas de conhecimento e posturas teóricas, 

que constituem os projetos curriculares das IES, à luz de referenciais teóricos, que 

possibilitaram conhecer os conteúdos formadores e identificar o projeto de 

sociedade ao qual está vinculado. Isso nos aproximou e possibilitou ir desvelando 
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as bases das políticas curriculares enquanto projeto curricular em andamento ou em 

prática, apresentado e elaborado pelas Instituições de Ensino Superior. Portanto, 

analisamos as políticas curriculares pensadas, propostas e vividas nas IES para 

formação de professor no Estado de Pernambuco. 

A produção de discurso corresponde nesta pesquisa adentrar no processo de 

discussão e de tessitura das políticas curriculares de formação de professores, de 

maneira a compreender que o processo é resultado de um movimento híbrido e 

contínuo nas instituições. 

Através da Análise de Discurso, buscamos, nos documentos e nas 

entrevistas, selecionar os constituintes das políticas curriculares, de maneira que 

nos possibilitaram a realização de descrição e análise do processo de recepção e 

ressignificação da reformulação do currículo de Pedagogia nas instituições. 

O trabalho está organizado em 04 (quatro) capítulos, em seguida descritos. 

Na Introdução, abordamos a problemática de pesquisa e a escolha do caminho 

teórico-metodológico. O objetivo foi desenvolver uma análise acerca do método da 

pesquisa no âmbito educacional e o traçado da construção e produção do 

conhecimento. 

O primeiro capítulo discute as políticas educacionais e os processos das 

políticas de formação de professores, no âmbito global e local, situando os contextos 

de influências vividos nas diferentes localidades. Tomamos como exemplo a 

realidade portuguesa não no sentido comparativo, mas como uma possibilidade de 

diálogo e análise de outra localidade. 

No segundo capítulo trabalhamos a dimensão conceitual de currículo, 

buscando traçar o desenvolvimento epistemológico mais amplo do currículo, assim 

como situar o currículo para formação de professores, considerando as tensões e 

suposições, no que se refere ao currículo pensado e ao vivido. 

No terceiro capítulo analisamos o contexto mais amplo do movimento de 

reformulação das políticas curriculares da formação de professores, a partir do 

contexto de produção discursiva, do âmbito global ao local. Desse modo, situamos e 

analisamos sete instituições do estado de Pernambuco, seguindo o movimento que 

as mobilizou. Para tanto, enfatizamos as marcas discursivas nas políticas 

curriculares nas Instituições de Ensino Superior, assim como o processo de 
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construção e constituição do movimento de reformulação curricular, na sua 

dimensão de currículo pensado e vivido. 

Por último, nas considerações finais, tecemos a construção da tese, 

demonstrando desde o nosso ponto de partida ao emergir de novas indagações em 

torno das políticas curriculares para formação de professores no Curso de 

Pedagogia. 
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CAPÍTULO 1 POLÍTICAS EDUCACIONAIS E OS PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 
DAS POLÍTICAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

1.1 Políticas Educacionais no Âmbito Global e Local 

 
O termo política tem um conceito polissêmico e, para Teodoro (2003, p. 15 

apud LEITE, 2007, p. ), política é “o conjunto de meios através dos quais o poder é 

empregue, de modo a influenciar a natureza e os conteúdos da acção governativa”, 
uma vez que há uma estreita ligação entre política e poder. É importante destacar 

que, ao falarmos em político, não restringirmos o termo ao que se refere ao Estado, 

pois “o político diz respeito a assuntos de natureza variada que afectam os homens 

livres que vivem numa comunidade” (Ibidem, p.16), sendo, então, uma “fixação 

autoritária de valores, constituindo declarações operacionais e intencionais com uma 

intenção prescritiva, inserindo-se em contextos sociais bem determinados e 

pretendendo projectar imagens de um ideal de sociedade” (Ibidem). 

Para Moreira (2005, p. 13), o termo política consiste num “conjunto de 

tecnologias e práticas que se desenrolam, em meio a lutas, em cenários locais, e 

não faz sentido se ficar restrito às deliberações oficiais”. Dessa forma, é “um 

instrumento de libertação pessoal e social”, que precisa estar ao serviço da 

“emancipação de quem é chamado a ser seu agente, seu ator, ator de política, em 

síntese, político” (FERNANDES, 1999, p. 13). 

Neste sentido, Freire (1999, p. 24) ressalta que a ação política precisa da 

conscientização, enquanto “processo mediante o qual os seres humanos participam 

criticamente num acto de transformação”, contribuindo com uma idéia de uma 

política “como instrumento de aceitação da sociedade, do mundo do status quo” 

(FERNANDES, 1999, p. 13), ou seja, enquanto possibilidades de interações e 

influências. 

Dessa forma, é possível afirmar que política consiste numa ação 

eminentemente pública, feita por todos aqueles que são chamados a participar em 

espaço público nos assuntos de uma determinada comunidade, a sua polis, e, desse 
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ponto de vista, políticos são todos os cidadãos que integram uma sociedade e dela 

participam (LEITE, 2007)8. 

Na perspectiva teórica pós-estruturalista de Ball (1998), as Políticas 

Educacionais apontam na direção de um olhar analítico. Isso significa partir de uma 

dimensão cíclica de análise, em que as políticas fazem parte de uma tríade: contexto 

de influência, contexto de produção de texto e o contexto da prática. 

 As políticas educacionais não estão organizadas de forma vertical, seguindo 

etapas, mas num formato cíclico, divergindo do modelo Estado-cêntrico. Isso 

significa que há uma imbricação entre os três contextos, numa dimensão de ciclos 

de influências, em que as políticas educacionais podem ser visualizadas na mesma 

proporção, conforme ilustra a figura nº 02: 

 
Figura 02 

 
 

CONTEXTOS DE INFLUÊNCIAS A PARTIR DA CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA DE 
BALL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Nessa perspectiva teórica, o aspecto econômico não é considerado como a 

única mola propulsora das políticas educacionais, mas outros aspectos interferem e 

são mobilizadores e constituidores dessas políticas. O autor não nega a interferência 

do econômico e do papel do Estado, mas aponta que a constituição não se dá de 

uma forma linear. 

                                                 
8 Esta discussão foi tratada no seminário na Universidade do Porto em novembro de 2007. 
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Nessa ótica, o Estado e o econômico não são determinantes do 

desenvolvimento das políticas, haja vista o movimento dos vários contextos, 

simultaneamente. Daí que as Instituições não ficam à espera passiva para receber 

as determinações, mas elas são produtoras de seu próprio movimento.  

Com isso podemos afirmar que não vivemos uma dimensão de causa e efeito, 

em que um pensa e o outro recebe, mas sim, numa sociedade formada de vários 

segmentos, em que a história não se dá de maneira homogênea. Apesar de a 

economia apontar um conjunto de definições e indicativos determinantes, não a 

define, haja vista que o contexto da prática produz e é espaço de produção, 

inclusive, antecedendo algumas produções do contexto da produção de texto. 

Neste sentido, Ball (1998) articula uma perspectiva crítica e pós-crítica, 

perpassando pela idéia de hibridismo, a partir dos contextos de significações e 

ressignificações. Lembramos aqui que o fato de o contexto da prática ressignificar o 

contexto do texto e o contexto de influência não se quer dizer que essa 

ressignificação redunde em algo positivo ou que levará à prática de transformação de 

uma educação, voltada para a justiça social. Uma vez que há ressignificações numa 

dimensão do contexto da prática, há uma produção que não ocorre apenas no 

âmbito do contexto de influências, haja vista que o contexto da prática é um contexto 

que produz. 

A vivência democrática do Brasil9 fortalece o modelo neoliberal e se afasta do 

modelo social-democrático, interferindo no estado atual nas políticas educacionais. 

Nesse cenário, é visível o crescimento das políticas para a competitividade, que, no 

dizer de Ball, é 

 

o que poderia ser chamado de fim da política, ou seja é cada vez 
mais difícil distinguir entre políticas educativas de partidos políticos 
tradicionais rivais e que, em muitos casos, políticas nacionais são 
atualmente definidas em termos de diferentes manifestações da 
globalização (2001b, p. 100). 

  

Estamos cada vez mais diante de um contexto em que se materializa uma 

reordenação do papel do Estado, distanciando-se das políticas sociais, e, nesses 

                                                 
9 O Brasil vivencia um momento democrático desde 1985, quando terminou o período de ditadura 

militar (1964-1985), conhecido como o pós-64. 
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processos de mudanças, deparamo-nos com um cenário de instabilidade de uma 

prática social. As mudanças de um mundo globalizado não se reduzem aos grandes 

sistemas, a exemplo das mega-organizações financeiras, haja vista que a 

globalização consiste também num “fenômeno interior, que influencia aspectos 

íntimos e pessoais das novas vidas” (GIDDENS, 2002, p. 23). A globalização tem 

atingido um nível de propagação que nos leva a identificar a repercussão que vem 

tomando hoje um discurso político, que não abdica do seu uso. No entanto, até finais 

dos anos 80, o termo globalização tinha um uso incipiente, quase não era utilizado 

no cotidiano. 

 

1.1.1. Sentido de Políticas Educacionais 

 

Ao situarmos as políticas educacionais no âmbito global e local fica 

evidenciada a imbricação entre os vários contextos de influências. Neste sentido, há 

um processo mundial de tentativa de subordinação do sistema educacional às 

exigências dos imperativos de consumo do mercado, em que a base epistemológica 

vincula-se a uma racionalidade instrumental tendo como princípios eficiência, 

produtividade, neutralidade, quantificação, entre outros, na organização da 

educação.  

Dessa forma, desmitifica-se a idéia de polarização entre o cenário 

educacional brasileiro e o contexto global, uma vez que entendemos que a política, 

epistemológica insere-se numa dimensão de superação de uma visão polarizada em 

que de um lado está a “recusa ao homem a capacidade de imaginar ou de criar, e 

outra, céptica, que diz que o universo [realidade] é aleatório, estranho à razão” 

(PRIGOGINE, 1996, p. 236 apud FORQUIN, 1997, p. 188)10.  

As políticas educacionais envolvem aspectos que explicam e legitimam 

decisões políticas e que estão imbricadas em uma política maior, que busca produzir 

e atingir objetivos articulados às questões materiais. O fato de as políticas estarem 

vinculadas a uma lógica de mercado situa as reformas educacionais como panacéia 

                                                 
10 Neste sentido, compreendemos a política educacional como processo em constante movimento e 

enquanto possibilidade de mudanças, de constituição e reconstituição. 
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para resolver os problemas educacionais, o que, no dizer de Ball, “é uma forma 

mágica da política” (2001a, p. 127). 

A política educativa, a partir da dupla relação local/global, é assinalada por  

 

uma presença crescente das questões educacionais na criação de 
identidades locais, definidas não tanto numa perspectiva geográfica, 
mas no sentido de uma pertença a certas comunidades discursivas 
[e, neste sentido, enquanto] uma reorganização dos espaços 
educativos, através das regulações económicas e políticas que 
atravessam as fronteiras dos diferentes países (TEODORO, 2003, p. 
14 apud LEITE, 2007, p. 30, grifo do autor). 
 

O cenário de uma sociedade da informação enfatiza as definições do 

mercado, em que aprendizagem é posta em uma perspectiva de política e práticas 

educacionais, que tem o papel de ancorar o projeto da política neoliberal, voltado a 

uma dimensão de atendimento às novas demandas do mercado (HUGHES; THIGHT 

apud BALL, 2001a, p. 130). 

As políticas educacionais apresentam legitimidade a partir da “crítica e da 

ridicularização de políticas anteriores que são, assim, descritas como impensáveis” 

(BALL, 2001a, p. 130). No que se refere às políticas educacionais, a “nova” política 

emerge a partir da ineficácia de políticas anteriores, haja vista que apresentamos um 

histórico de uma política de descontinuidade, em uma nova política que vem para 

substituir a anterior, na busca explicativa de culpados:  

 

A culpa pode ser localizada na ineficácia ou nas heresias que seriam 
inerentes às políticas que a nova política substitui. A culpa também 
pode ser redistribuída pela política no interior do próprio sistema de 
educação, sendo, freqüentemente, personificada (BALL, 2001a, p. 
130). 

 

Este cenário aponta para uma produção de decisões sobre a educação que 

vem de encontro crescente aos critérios e valores de uma sociedade voltada para o 

mercado, em que a educação é transformada em um produto moldado aos valores 

mercadológicos:  
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na verdade, na política educacional e na política social em geral, a 
nova ortodoxia – a solução de mercado – é uma nova narrativa 
mestra, um discurso fissurado, mas primário, que engloba “ a própria 
natureza da economia e, portanto, a gama potencial das próprias 
políticas (CERNY apud BALL, 2001a, p. 132). 

 

A partir das leituras de autores internacionais, fica evidenciado que as 

políticas educacionais em nível local e global estão relacionadas, e que têm como 

marco temporal as duas últimas décadas do século vinte. Nesse período, a 

formação inicial sofreu alterações no que se refere ao acesso11, o número de anos 

de formação e nível de qualificação. Foi a partir da Lei de Bases do Sistema 

Educativo (Lei nº 46 de 14 de outubro de 1986) que a formação inicial de 

professores do 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB) teve como exigência o nível 

acadêmico superior. Essa medida faz expandir a criação de instituições privadas, 

retirando do Estado a responsabilidade histórica da formação desses profissionais. 

Essas e outras medidas legais possibilitaram a implementação das condições legais 

para o processo de Bolonha, que se apresenta com ideais de uniformização do 

ensino superior. 

Na década de 1990, em Portugal, cresce a qualificação escolar e ao mesmo 

tempo se exacerbam as desigualdades sociais, expressas, entre outros fatores, no 

desemprego e na desvalorização dos diplomas, como identificamos em diversos 

trabalhos de pesquisa de doutoramento (PEREIRA, 2007; MOREIRA, 2007). 

Também nesse período faz parte do palco da realidade portuguesa a ênfase e 

emergência na educação escolar de uma perspectiva discursiva que abrangesse a 

multiculturalidade (LEITE, 2000, p. 137). 

Apesar da urgência de um discurso de educação, no que se refere ao 

multiculturalismo, é importante destacar que essa problemática quase sempre não 

foi acompanhada pelos professores, ficando restrita a alguns poucos pesquisadores 

ou a grupos que viviam a questão em seu cotidiano, a exemplo dos ex-colonos 

portugueses e dos ciganos. É no início da década de 1990 que emerge,  
                                                 
11 No que diz respeito à mudança no aspecto das condições de acesso, Pereira (2007, p. 154) aponta 

que “do 5º ano (curso geral dos Liceus ou equivalentes, atual 9º ano de escolaridade) para o 7º ano 
(curso complementar dos Liceus ou equivalente, atual 11º ano) e para o 12º ano; o número de anos 
de formação – de dois para 3 anos e posteriormente 4 anos; nível de qualificação foi de Ensino 
Normal para ensino superior de nível de licenciatura, pela Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE 
– Lei nº 46/86 de 14 de outubro), tendo a sua revisão da (Lei nº 115 de 19 de setembro) 
consagrando a formação inicial de professores do 1 CEB, como ensino superior de nível de 
licenciatura”. 
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entre nós, e a acompanhar uma corrente imigratória para Portugal e 
numa evolução de um discurso de promoção do sucesso educativo 
estruturado numa leitura das especificidades dos alunos, quase só 
vista em termos de grupo social, um discurso em torno da 
multiculturalidade (Ibidem, p. 139). 

 

As reformas do sistema educativo de Portugal são constituídas de 

contradições, uma vez que a educação frente ao fenômeno da multiculturalidade 

revela bem isso, na medida em que, se, por um lado, havia  

 

uma concentração na administração central de poderes legitimados 
das respostas características multiculturais da população escolar e a 
percepção desse fenômeno como um problema […], por outro lado, 
houve a visibilidade de medidas que foram globalmente positivas, no 
sentido em que apresentam a diversidade como um fator de 
enriquecimento (Ibidem, p. 139). 

 

Neste sentido, de acordo com Nóvoa12 (2007), as reformas educacionais 

apresentam contradições, e que são transformações nas políticas educacionais 

relacionadas com questões de ordem econômica externa e interna, do conjunto das 

sociedades, alijando a possibilidade de essas transformações refletirem uma 

realidade local e particular, corroborando a relação entre as políticas educacionais e 

suas imbricações com as transformações econômicas e sociais. Lembramos aqui a 

afirmação de Pereira (2007, p. 190), quando observa que esse processo configura 

“diferentes ideologias que se inscrevem não só no campo educativo, mas também 

no campo científico e no campo social em geral”. 

Torgal (2008), na discussão sobre “universidade sem condição”, analisa a 

implementação das atuais políticas de financiamento do Estado. A ênfase tem sido 

investir num processo de desqualificação da formação, através da criação e 

implementação de uma lógica empresarial, em que é apresentado um modelo de 

universidade em que o “protótipo é a ‘Universidade de Excelência’, expressão 

mágica que aponta menos para o aperfeiçoamento científico do que para uma 

função de rentabilidade e de performance” (Ibidem, p. 13). 

                                                 
12 Notas da palestra proferida pelo Professor Doutor Antonio Nóvoa, no dia 15 de dezembro de 2007, 

na Universidade do Porto, intitulada: “O Lugar das Ciências da Educação nas Políticas 
Educacionais”. 
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Diante deste cenário, recorre-se à indagação: qual o lugar das ciências da 

educação? Este é o debate em curso. Fica claro que as políticas educacionais estão 

relacionadas ao âmbito econômico, ao mercado e às políticas de financiamento, e tal 

situação se apresenta como correspondendo à realidade brasileira, portuguesa e de 

toda Europa. Ou seja, deparamo-nos com a lógica mercadológica, que consiste em 

um movimento, traduzido na figura Nº 03 abaixo: 

  
Figura 03 

 

RELAÇÕES POLÍTICO-EDUCACIONAIS E O MUNDO ECONÔMICO NO 
PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO 

 

 

 
A realidade portuguesa também está inserida nas exigências advindas do 

apoio externo, econômico, político e social, viabilizados pelo Banco Mundial e pelo 

FMI. A legislação em torno das questões educacionais, como a reforma educativa 

implementada no início dos anos de 1990, expressa essas experiências, quando 

seus objetivos consistiam numa educação voltada para o trabalho, como ficou 
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evidenciado em vários momentos, a exemplo do discurso de Roberto Carneiro, na 

Assembléia da República, em 2 de junho de 198913: 

 

- a reorganização e reagrupamento do ensino técnico e profissional, o 
lançamento das escolas; 

- a disseminação das novas tecnologias nos ensinos básicos e 
secundários;  

- aponta-se para a valorização da dimensão humana no trabalho e 
para o desenvolvimento de competências gerais de empregabilidade 
(PEREIRA, 2001). 

 

Dessa caracterização emerge uma semelhança na linha de pensamento no 

mundo todo, no que se refere à questão da desvalorização e desqualificação, 

essencialmente das áreas das ciências humanas e especificamente das ciências da 

educação14. 

O ideário de um Estado que tinha como função controlar a economia para os 

setores públicos, que deveria garantir o emprego, ou seja, regulador do chamado 

Estado de bem-estar social (PERONI, 2003), passou a ser considerado o cânone de 

um paradigma falido, e que havia levado as nações a uma derrocada. Uma elevada 

produção intelectual tem circulado por toda a Europa e América Latina, dando 

suporte às idéias neoliberais, presentes nos modelos políticos educacionais.  

A grande ênfase hoje é aproximar e dar espaço ao investimento do setor 

privado, o que significa o crescimento de um afastamento de um processo de 

democratização e de acesso à educação, que é baseado no discurso que leva à 

redução do acesso, devido ao não financiamento institucional, dando lugar ao 

financiamento competitivo. 

A política de rupturas e descontinuidades, presença pontual nas sociedades, 

é a marca das políticas educacionais, que pretendem criar processos de 

padronização da educação, através da “uniformização dos critérios de creditação e 

                                                 
13 Roberto Carneiro foi Ministro da Educação na virada da década de 1980-1990 (PEREIRA, 2001). 
14 Segundo entrevista realizada em 23 de janeiro de 2008, com a Professora Doutora Maria de Fátima 

Pereira (2008), “as ciências são responsáveis por um conjunto de saberes complexos oriundos de 
diferentes áreas disciplinares como, por exemplo, sociologia, psicologia, filosofia, antropologia, que 
elegem como objeto de estudo a educação e que permitem desenvolver conhecimento e produzir 
análise no âmbito da educação. A formação de professores mobiliza para a sua compreensão, 
questionamento e organização, saberes das ciências da educação. Então, a formação de 
professores pode e constitui um dos objetos de estudo das ciências da educação”. 
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qualificação do ensino superior nos países da Comunidade Européia” (PEREIRA, 

2007, p. 155). 

Neste sentido, a autora destaca que os efeitos dessa configuração de 

políticas educacionais são visíveis, essencialmente através do discurso oficial e da 

produção documental, que mostra que o “centralismo educacional origina práticas 

educacionais com um caráter técnico e administrativo que oculta os interesses e os 

valores que lhe subjazem” (Ibidem). 

Na realidade portuguesa, assim como na brasileira e em várias partes do 

mundo, os Estados apontam medidas para sanar as problemáticas educativas, que 

muitas vezes são interrompidas ao sabor das mudanças de linhas de governo. Em 

Portugal, o Instituto Nacional de Acreditação da Formação de Professores 

(INAFOP), criado a partir do Decreto-Lei n° 290/98, é um exemplo que com a 

mudança do governo foi extinto, mesmo sendo reconhecida a sua importância e o 

seu papel, que era: “acreditar e reconhecer cursos que habilitam para a docência, 

promover a reflexão, o debate e o intercâmbio de idéias e práticas no domínio da 

formação de professores” (CAMPOS, 2001, p. 4). 

Os documentos produzidos pelo INAFOP apontam que a formação inicial é 

revitalizada na década de 1990, com projetos de investigação vividos em algumas 

escolas e universidades, voltados para uma reflexão em torno do conceito do 

professor reflexivo. Como afirma Pereira (2007, p. 155), “com a criação do INAFOP, 

se retoma a discussão da qualidade da formação inicial de professores, discussão 

que, aliás, se vai integrar numa outra mais alargada sobre a qualidade da formação 

no ensino superior”. 

Há um reconhecimento do lugar e papel do INAFOP, mas, a partir de uma 

mudança de governo, a aprovação da Lei nº 16-A/2002, de 31 de maio, extingue o 

Instituto. Segundo Jacinta Moreira (2007, p. 111), nesse momento foi interrompido o 

processo de apreciação de sessenta e seis cursos de formação inicial. 

O INAFOP produziu importantes documentos15 publicados no Diário da 

República em torno dos padrões de qualidade, no que diz respeito à formação de 

professores, abordando “perfis profissionais de desempenho profissional docente”, 

no âmbito de um “perfil geral de desempenho do educador de infância e dos 

                                                 
15 Sobre o papel do INAFOP, ver Moreira (2007). 
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professores dos ensinos básico e secundário”, e também em relação aos “perfis 

específicos de desempenho profissional do educador de infância e do professor do 

1º ciclo do ensino básico” (MOREIRA, 2007, p. 111). 

 
1.1.2. As Políticas Educacionais e o Processo de Bolonha em Portugal 

 

O processo de Bolonha em sua gênese se apresentava com o propósito de 

buscar solucionar no campo científico e pedagógico as problemáticas escolares 

européias, distintas nas suas especificidades por representarem conjunturas 

culturais diversas. Bolonha acenava com a possibilidade de uma reforma que 

respondesse às várias demandas educacionais da Comunidade Européia. No 

entanto, a União Européia 

 

estava pronta a transformar a sua filosofia de liberdade e a 
‘condicionar’ os governos e as universidades, sob o pretexto da 
criação de um Espaço Europeu de ensino superior, a seguir um 
padrão estipulado para uniformizar o modelo de ensino e, 
eventualmente, torná-lo mais econômico para os cofres dos Estados, 
numa lógica que se diz de ‘sustentabilidade’ (TORGAL, 2008, p. 11). 

 

As marcas do processo de reformulação das políticas educacionais na 

Europa advêm do atendimento às políticas externas, mercadológicas, haja vista que 

o teor da declaração de Bolonha assume uma perspectiva política para a reforma 

universitária com ênfase no aligeiramento da formação16. Isso fica claro à medida 

que ajusta um “Espaço Europeu de Ensino Superior a seguir um padrão estipulado 

para uniformizar o modelo de ensino e, eventualmente, torná-lo mais econômico 

para os cofres do Estado” (TORGAL, 2008, p. 11). 

A década de 1990, em Portugal – especificamente em junho de 1999, quando 

da declaração de Bolonha – apresenta-se no sentido de encontrar saídas para as 

questões educacionais, que estão ancoradas por perspectivas individualistas e 

baseadas em regulações externas, exacerbando esse modelo de organização de 

educação e de políticas educacionais. 

                                                 
16 Entrevista concedida pela Profª. Dra. Maria de Fátima Pereira em 23 de janeiro de 2008, no Porto, 

Portugal. Pereira aponta que há por trás da reforma de Bolonha uma economia de gastos com o 
ensino superior. Isso mesmo foi referido pelo ex-reitor da Universidade do Porto, Professor Doutor 
Alberto Amaral. 
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Segundo Leite (2006, p. 286), a declaração de Bolonha vem estabelecer uma 

matriz para as reformas do Ensino Superior, justificada na intenção de construir um 

Espaço Europeu do Ensino Superior (EEES) que possibilitasse a mobilidade dos 

alunos e dos professores dentro do âmbito do espaço europeu. Mas, como afirma a 

autora, as razões para essa criação não estão dissociadas das questões 

mercadológicas. 

Um dos aspectos que merece reflexão como retrocesso para a formação de 

professores na declaração de Bolonha tem relação com a organização da formação 

em dois momentos, em que 

 
a formação específica pode vir a desenrolar-se em duas etapas, 
sendo a formação específica para a docência apenas obtida na 
segunda, isto é, no 2º ciclo (correspondente ao que virá a ser o nível 
de mestrado) (LEITE, 2006, p. 287).  
 

Essa lógica aponta para um retrocesso no que se refere a uma organização 

de formação “bi-etápica” e a um processo de exclusão, haja vista que o mestrado no 

país não é gratuito. 

As conseqüências desse modelo poderão contribuir para um processo de 

desvalorização da formação do professor, fato que tem sido atribuído aos 

mestrados. Isso leva a um enfraquecimento da prática da investigação, que tem sido 

marca do âmbito da educação escolar, ao campo curricular e da docência. Nesta 

linha, aponta Leite: 

 

O anúncio de que o segundo ciclo de formação pode culminar com 
um estágio e não, sempre com uma dissertação/tese, tal como até 
agora acontecia, irá fazer com que os professores e os formadores 
desses professores se centrem no ensino e na transposição didática 
dos conhecimentos teóricos obtidos no domínio das disciplinas em 
causa, mais do que na investigação sobre o que a sustenta e o que 
ela implica (2006, p. 290). 

 

A partir da década de 1970, em Portugal, momento marcado pelas reformas e 

restabelecimento da dinâmica das exigências de ordem social, fazia parte das 

necessidades educacionais o discurso de um currículo flexível e integrado. Ele se 

apresentou como um desafio para esse momento, pois a grande dificuldade era 
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romper com uma cultura escolar historicamente estruturada num trabalho centralista, 

em que impera uma política de executores do currículo e seus protagonistas 

instrumentalizados nas organizações centrais, configuradas nos documentos da 

política organizacional e do sistema. Essa dificuldade ficou clara à medida que, 

através do contato com muitas escolas, percebemos que se “vivia um clima de 

efervescência e de posições e sentimentos contraditórios” (LEITE, 2005, p. 25). 

Outro aspecto que se coloca como elemento desafiador para o atual cenário 

das políticas educativas do ensino superior consiste no crescimento das taxas de 

desemprego dos diplomados, fato social que origina uma política educativa de 

menor exigência formativa, o que, segundo Morgado (2007), provoca a substituição 

de uma homogeneização cultural da nação para ir dando espaço à perspectiva 

mercadológica. 

Para o autor, vem se consolidando a idéia da falência do Estado enquanto 

“instrumento idôneo para assegurar a produção, a distribuição e a repartição de 

bens e serviços”, a que se sobrepõem o mercado e a idéia de um “Estado Mínimo” 

(MORGADO, 2001, p. 40). 

Esta realidade é delicada, porque, na medida em que a ênfase é o mercado, 

cresce a fragmentação e o processo de despolitização, afastando a participação 

social da sociedade como um todo, distanciando-a da prática democrática. 

Pretender isso como medida para solucionar a adoção de uma prática política de 

ajuste, pela via da subtração do setor público, retirar a prioridade pública, reforça a 

privatização. Nesse cenário, o Estado 

 

deverá desenhar um conjunto de leis sociais que neutralizem e 
corrijam os desequilibrados efeitos das falhas do mercado, 
demonstram uma colossal inaptidão para resolver os problemas da 
educação, do crescimento econômico (BORÓN, 1995, p. 83). 

 

A questão da expansão quantitativa do processo de escolarização em nível 

superior, a implementação de currículos com semelhanças e a separação ensino e 

pesquisa vêm apresentando o papel de ajustamento da formação a uma dimensão 

técnica. Estes são alguns dos aspectos comuns nas políticas educacionais, tanto no 

Brasil, como no exterior. 
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1.1.3. As Políticas Educacionais no Brasil 

 
A efetivação dessas políticas educativas e de formação, como diz Pereira 

(2007, p. 328), implica uma “globalização educacional que se constitui de fato, numa 

formalidade estandardizada mundialmente. Os países que a adotam ficam 

implicados em dispositivos comuns”. Isso que dizer que faz parte de um projeto de 

sociedade que tem como meta a adoção de normas globais, através dos veículos de 

institucionalização, como o Banco Mundial e a Unesco. 

Os anos de 1990 traçam um cenário de políticas públicas em que a 

globalização (GIDDENS, 2002), numa dimensão econômica, marca tensões em 

torno das políticas curriculares, à medida que a educação está inserida com as 

relações mercadológicas, que toma como base a configuração da competitividade, 

de novas tecnologias e de reformas curriculares, entre outras. Diante disso, 

deparamo-nos com um retorno de ideais conservadores, distanciando da educação 

inclusiva e levando ao crescimento do índice do fracasso escolar. 

O contexto histórico desses anos no Brasil apresenta-se permeado por um 

processo de mudanças nas formas das organizações do Estado, onde a emergência 

democrática provoca discussões polêmicas no âmbito das políticas educacionais. 

Essas políticas estão imbricadas no processo de globalização econômica e em uma 

política social, o que leva a perceber as imbricações entre o conceito da 

globalização, a organização do Estado e o papel dos organismos internacionais.  

No primeiro momento tratamos do atual contexto mundial que aponta uma 

tendência à diminuição da concepção de políticas específicas do Estado 

Nação/Estado Providência, nos campos econômicos, social e educativo, voltando-se 

para uma perspectiva individual/privada. Esta se dissocia de uma visão de 

coletividade, que “foi justificada por uma ideologia cruamente ‘privatista’ que 

incentivada pelos tecnocratas ligados às instituições financeiras internacionais, 

sustenta que tudo o que faz o setor privado é bom, eficiente e virtuoso” (BARON, 

1995, p. 82). 

No atual quadro global, a formação e os espaços de formação têm sido objeto 

de alterações nos cenários dos diversos sistemas educativos, o que levou a eclodir 

novas definições nas políticas educacionais e a necessidade de um novo olhar para 
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as definições das políticas curriculares. Com isso fez-se necessário que os espaços 

escolares tivessem que enfrentar alguns desafios, a exemplo da autonomia 

curricular e profissional, o que leva a evidenciar a constante tensão entre o global e 

o local. 

A consolidação do neoliberalismo com orientação das políticas dos 

organismos internacionais e o setor educacional como espaço de empreendimentos 

das atuais demandas do mercado têm como parâmetro  

 

a redefinição do papel do Estado, na oferta de serviços públicos; 
prioridade ao ensino fundamental; a qualidade do ensino como eixo 
de reformas educacionais; ênfase na privatização do ensino médio e 
superior; a busca de mecanismo de autofinanciamento de processos 
descentralizados com vistas à autonomia da escola; o realce na 
produtividade e na competitividade a partir de resultados estatísticos; 
o envolvimento dos pais e da comunidade no processo de gestão da 
escola; o envolvimento dos setores privados e não-governamental na 
concepção e implantação das reformas; e a implementação dos 
sistemas nacionais de avaliação (CABRAL NETO, 2004, p. 25). 

 

Na realidade brasileira, o crescimento dos índices de desemprego, o 

analfabetismo, a miséria, entre outras questões sociais, no período dos governos de 

Fernando Collor de Mello (1990-1991) e de Fernando Henrique Cardoso (1994-

2002), expressam-se numa opção para um projeto de sociedade fundada nos ideais 

mercadológicos, baseados na competitividade, como instrumento regulador, 

elevando as desigualdades sociais. O reflexo desse cenário brasileiro na educação 

se volta para uma ampliação dos exorbitantes índices de fracasso escolar. 

Na gestão de Fernando Henrique Cardoso, as políticas regulatórias ganham 

espaços, na medida em que a ênfase foi transferir o poder do Estado para o 

mercado, que tem como marca a ampliação de políticas públicas neoliberais, em 

que as mudanças nas ações no que se refere ao papel do Estado não deveriam 

intervir no mercado, a não ser enquanto um Estado Avaliador (FREITAS, 2004, p. 

913). 

As políticas educacionais passaram a tomar como elementos básicos o 

financiamento, a formação de professores e a avaliação, temas que vão ter 

prioridade nos debates e que levaram a vários embates entre os diversos segmentos 

da sociedade. O eclodir de tensões e resistências mobilizou, inclusive, o crescimento 
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de produções acadêmicas em torno da temática, assim como a implementação de 

decretos e resoluções. 

Este cenário demonstra o crescimento de uma perspectiva de política 

educacional que tem como horizonte atender às novas demandas do mercado. Isso 

fica claro à medida que as reformas têm as suas orientações voltadas para a 

descentralização, através da transferência das responsabilidades do Estado para o 

âmbito da sociedade civil, a exemplo da ênfase da privatização do ensino superior. É 

possível evidenciar que o papel do Banco Mundial17 ganha fôlego nos países 

denominados periféricos. 

No que se refere às políticas de avaliação, Silva (2007) aponta que a 

discussão em torno da avaliação está implicada a uma contextualização histórica. 

Nesse sentido, não pode ser considerada isoladamente do cenário das políticas 

educacionais, pois “discutir sobre os efeitos e os impactos da avaliação sempre é 

debater sobre as repercussões políticas e pedagógicas que ultrapassam as 

fronteiras da própria dinâmica avaliativa” (Ibidem, p. 210). 

É também nesse período que no Brasil é promulgada a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, que mobilizou os profissionais da 

educação e o movimento dos profissionais da formação, caracterizando-se como 

uma luta política que produziu tensões e retrocessos, marcados por movimentos de 

resistência que envolvem várias entidades, em especial a ANFOPE. Esta se 

caracteriza por uma histórica postura política de formação de professores, 

essencialmente no que se refere a investir num projeto de formação educacional 

pública de qualidade e de um processo de profissionalização docente, baseado 

numa sólida formação teórica, sendo esse movimento caracterizado pela resistência 

a uma política neoliberal e privatista da educação. 

A ANFOPE dá ênfase a uma formação vinculada aos ideais sociais e aponta 

para um movimento constante em prol de uma mudança efetiva na realidade 

brasileira, opondo-se ao projeto neoliberal de educação. Esse movimento toma 

como base uma perspectiva de formação emancipatória. 

                                                 
17 Sobre o Banco Mundial e sua repercussão na Educação em Portugal, ver o trabalho de Pereira 

(2007), que analisa como no Brasil e em Portugal, no final da década 80, algumas exigências que 
tiveram as Leis de Diretrizes de Bases do sistema educativo pretendiam atender as exigências do 
Banco Mundial, e foi elemento para formação de professores na década de 80. Ver também 
Corbalán (2002). 
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A política educacional consiste num veículo de aproximação, de uma política 

enquanto função social distributiva, em que a educação não é tomada como uma 

mercadoria, sem considerar a dimensão da natureza do objeto da educação, 

distanciando-se de sua dimensão enquanto justiça social. Neste sentido, “a justiça 

não pode ser obtida através da distribuição da mesma quantidade de um bem 

padronizado e inquestionado às crianças de todos os grupos sociais” (CONNELL, 

1995, p. 14). 

 

1.2 Políticas Curriculares para a Formação de Professores: entre o global e o 
local 

 

No cenário das políticas educacionais na transição para o século XXI, o Brasil 

e o mundo de um modo geral têm assistido a alusão às mudanças curriculares para 

o ensino nos vários níveis, desde a educação infantil ao ensino superior. Essas 

mudanças apresentam-se com maior visibilidade no âmbito das políticas oficiais e 

em outros espaços de formação discursiva, desde a comunidade acadêmica 

científica à sociedade civil. 

No campo educacional nas duas últimas décadas do final do século passado, 

o termo mudança ganha fôlego e força, nos vários cenários das diversas 

sociedades, com o acentuar das novas políticas educacionais, no sentido de fazer 

mobilizar novas lógicas dos sistemas de organização do currículo. 

No final da década de 1990 e início dos anos 2000, organizam-se debates em 

torno das políticas curriculares, no sentido de intervir nas questões do fracasso 

escolar, gestão educacional e nos processos de reformulação curricular. Neste 

sentido, as questões e problemáticas educacionais, como parte do cenário mundial, 

provocam uma vasta produção intelectual em Portugal, através de investigações de 

doutoramentos18, conforme o gráfico seguinte. 

 
 
 
 
 

                                                 
18 Entre os trabalhos de doutoramentos, destacamos os de Teixeira (2007) e Pereira (2007). 
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Gráfico 01 
 

VOLUME DE PRODUÇÕES ACADÊMICAS (DISSERTAÇÕES), POR TEMÁTICAS, 
AO LONGO DE DIFERENTES ANOS  

 

 
FONTE: Teixeira (2007, p. 445). 

 

O que podemos destacar de similitudes entre as questões das políticas 

curriculares, tanto no cenário global como no local, é que as reformas em torno 

dessas políticas são apresentadas a partir de diversas visões, as quais vêm 

responder a diferentes interesses econômicos, sociais, políticos e culturais. Essas 

visões são produzidas por diversos contextos e realidades, uma vez que o espaço 

global é produtor de heterogeneidade. 

As várias propostas de políticas curriculares globalizadoras mundiais, como 

diz Pereira (2007, p. 328), “não refletem apenas uma agregação enviesada dos 

currículos nacionais, mas também as subjetividades de quem os (re)constroem em 

nível nacional”. A dinâmica das mudanças acerca das políticas curriculares com que 

nos deparamos gira em torno do conjunto de problemáticas, conforme está 

esquematizado na figura seguinte: 
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Figura 04 

 
PROBLEMÁTICAS ENFATIZADAS NAS MUDANÇAS CURRICULARES. 

 

 

 
No âmbito das políticas curriculares, os processos de reformulação 

curriculares não ocorrem numa disposição linear, não se limitam a um enunciado 

estático, mas a um enunciado como movimento que seleciona, organiza e faz a 

distribuição do conhecimento. É inegável que os elementos eleitos para fazer parte 

do processo de reformulação das políticas curriculares têm relação com o projeto de 

sociedade. 

A maneira como as políticas curriculares são definidas tem colocado em 

evidência a busca por responsáveis face ao insucesso escolar: a escola, como o 

espaço eleito para explicar o fracasso escolar; os professores, como responsáveis 

pela falta de qualificação, para atender as exigências do mercado; os alunos, pela 

dificuldade em superar os insucessos escolares. 

No quadro atual das políticas educacionais, encontramos pesquisas 

envolvendo currículo e escola, que têm se intensificado essencialmente porque as 

políticas curriculares representam produções de discursos “reinterpretadas, em 

múltiplos contextos – internacionais, nacionais e locais – que se inter-relacionam 

mutuamente” (MOREIRA, 1999, p. 13). É importante percebermos o papel dessas 

pesquisas no tocante à influência das instituições educacionais. 

Alguns pesquisadores, como Lopes (2007), Moreira (2005), Veiga Neto 

(1999), entre outros, definem políticas curriculares como uma produção de sentidos 

e significados. Segundo Pacheco, 

 

representam a racionalização do processo de desenvolvimento do 
currículo, nomeadamente com a regulação do conhecimento, que é a 
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face visível da realidade escolar, com o papel desempenhado por 
cada ator educativo dentro de uma dada estrutura de decisões 
relativas à construção do projeto de formação (2005, p. 104). 

 

As políticas curriculares para formação de professores vêm apresentando 

eixos e desenhos essenciais de um projeto de sociedade, que tomam como base as 

exigências de adequar a educação para o atendimento de uma economia 

globalizante. Nesse sentido, a educação passa a ter um lugar de destaque, através 

de um modelo formativo que tem como característica a ênfase na racionalidade 

técnica, baseada nos cânones do treinamento das habilidades e da competência 

técnica, marcado, conforme afirma Ramalho, 

 

na distância do objeto da profissão, (do processo educativo da 
escola), com uma evidente dicotomia teoria prática, com o criticado 
estágio terminal e com escassos momentos para mobilizar saberes 
da profissão na prática real (2003, p. 21). 

 

A força do modelo político neoliberal internacional interfere nos rumos dos 

currículos e do processo de organização da formação no Brasil, revelando a 

influência estrangeira na definição das políticas oficiais de reformas curriculares. 

Dessa forma, ao contrário de um modelo curricular linear, as políticas curriculares 

mostram que as complexas lutas que envolvem o currículo não são resolvidas pela 

via de uma administração central, de responsabilidade dos órgãos governamentais. 

Essa visão tem origem na histórica estruturação e organização da política curricular 

de programas predefinidos, os quais são prontos para serem postos em prática. 

Considerando a perspectiva cíclica19, a recontextualização das políticas 

curriculares passa a ser analisada pelos vários contextos da sociedade ou pelos 

diversos grupos. Há, portanto, vários contextos e formas de produção de políticas 

curriculares e de formas discursivas, os quais apresentam concepções e posturas 

diferentes em relação às reformas educacionais:  

 

se por um lado, os estados nacionais reduzem sua capacidade de 
gestar políticas próprias e tem seu poder diminuído pela 

                                                 
19 Acerca da reflexão sobre as políticas curriculares cíclicas, entre outros temos como referência Ball 

(1998), Lopes (2005), entre outros. 
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desregulamentação econômica, por outro lado são criadas novas 
alianças em nível global e local (MOREIRA, 2005, p. 13). 

 

Nesta linha, as políticas curriculares apontam para um espaço de luta que 

engloba projetos de sociedade em disputa, desde o mundo oficial aos mais variados 

grupos da sociedade, envolvendo vários olhares e leituras políticas. Nesse fio 

condutor, em que vários olhares se entrecruzam, podemos dizer que as políticas 

curriculares de formação de professores contemplam diferentes discursos e posturas 

em relação à seleção, organização e distribuição dos conteúdos formadores e eixos 

norteadores da formação. 

As políticas curriculares, no dizer de Moreira (2005, p. 13), “desdobram-se em 

meio a situações de dominação e resistência: caos e liberdade”. Isso significa que 

elas são constantemente reinterpretadas, tanto no âmbito local, como no âmbito 

nacional. Tais políticas solicitam o envolvimento de vários atores, do gestor aos 

agentes que traduzem e implementam as suas práticas, dos quais são exemplos os 

professores, pois estão no cotidiano das práticas do currículo vivido, mesmo que 

ausentes do processo de sua elaboração. 

Dessa forma, as políticas curriculares para a formação do professor são 

atravessadas por princípios e concepções que representam a "corporificação dos 

interesses sociais e são expressões da luta cultural que se processa na sociedade", 

como sustenta Santiago (1990, p. 25). Em outros termos, o currículo ultrapassa a 

dimensão de organização de disciplinas, elenco de conteúdos preestabelecidos, 

ampliando-se para questões de ordem social e cultural. 

O trato com as políticas curriculares e suas imbricações com a formação de 

professores vincula-se a um determinado modelo de educação, pensado para 

atender a um determinado projeto de sociedade. Partindo da análise de alguns 

autores, como Forquin (1997), Giroux e McLaren (2007), a concepção de currículo 

numa perspectiva técnica traz como eixo central atender a uma estrutura social que 

se baseia nos parâmetros neoliberais: flexibilidade e eficiência. 

Em contraponto, nas políticas curriculares de perspectiva crítica torna-se 

emergente a construção coletiva e contextualizada de currículo, de maneira que a 

mudança e a construção de uma política curricular caminhem ao encontro dos 

postulados de Freire, conforme afirma Santiago (1998, p. 38): uma “atitude de ver-
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ouvir e indagar-discutir”. Essa concepção curricular, segundo Aires (2001, p. 54), 

“caminha ao encontro dos reclamos epistemológicos neste limiar de século”. 

Em sua configuração textual, o currículo representa um documento complexo, 

que recebe interferências de diferentes práticas discursivas, uma vez que a política 

curricular não se esgota nos momentos de normatização, mas a partir de influências 

dos grupos, tanto de resistência, quanto dos organismos internacionais e das 

realidades locais. Nessa linha, a política não se reduz apenas a um protagonista: o 

Estado. 

No quadro desse campo de interferência, as políticas curriculares são 

produzidas por diferentes produções discursivas e materializam-se num conjunto de 

perspectivas interpretativas que envolvem diferentes sujeitos e relações entre o 

professor, aluno, escola e histórias de vida, no âmbito público individual. Nelas 

encontra-se um conjunto de medidas que traduz a organização e seleção do 

conhecimento, que são considerados verdadeiros, pois, “sendo o currículo o esteio 

de qualquer projeto formativo e um campo permanente de problematização do 

conhecimento, qualquer alteração que se pretenda no domínio da educação terá de 

ser em termos curriculares” (MORGADO, 2005, p. 45). 

As políticas curriculares são reveladoras de conflitos e negociações entre 

várias interpretações que mostram resistências, avanços e recuos, que são 

desveladas nos acordos e perspectivas, dos ideais educacionais que se configuram 

nas políticas educativas, no que se refere ao processo de formação. É nesse 

contexto que as políticas curriculares se apresentam enquanto um continuum, “num 

permanente estado de ‘vir a ser’, de ‘ter sido’, de ‘nunca ter sido’ e de não ter sido 

exatamente aquilo que se esperava que fosse” (PARASKEVA, 2000, p. 40). 

Em sua essência, as políticas curriculares, na forma de texto, consistem num 

documento que possibilita uma diversidade de sentidos que formam os elementos 

que revelam o discurso pedagógico, pois apresentam as intenções de uma 

determinada perspectiva hegemônica. É nesse sentido que o texto não se repete, 

mas repousa como uma “súmula da cristalização de uma hegemonia de significados 

muito particular através da qual escorre um padrão de conhecimento muito concreto” 

(Ibidem, p. 43). 
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Elas são expressão de um determinado projeto de sociedade que se 

materializa numa realidade formada por sujeitos, que se dá num processo cíclico, a 

partir de uma declaração de intenções e intencionalidades. Estão baseadas no 

contingente histórico social e político, sendo, então, indispensável investigar como 

elas são construídas nas instituições formadoras, através das várias formações 

discursivas, as quais mostram como foram construídos os discursos. Segundo 

Foucault (1997, p. 49), “os discursos não tratam apenas objetos; constituem-nos e, 

no processo de realização, concebem a sua própria invenção”. 

Ball (2006), nessa mesma direção, diz que os discursos estão relacionados 

com o que se diz, com o que se pensa, com o que se pode dizer, onde se pode dizer 

e com autoridade no poder fazer. Fundamentalmente as políticas curriculares 

configuram vontades sociais que podem ser entendidas como campo de conflitos e 

resistências que apontam um desenho de sentidos e significados. 

Ao expressar esse quadro, o documento que sintetiza as políticas curriculares 

apresenta o que resulta das inúmeras problemáticas curriculares de ordem 

epistemológica, política, econômica, ideológica e técnica. Beyer e Apple (apud 

PARASKEVA, 2000, p. 47) definem e sintetizam essas naturezas, articulando-as aos 

processos de produção do conhecimento de várias ordens: 

 

epistemológica (o que conta como conhecimento), política (quem 
deve o controlar a seleção e distribuição de conhecimento), 
econômica (de que modo o controlo do conhecimento se encontra 
relacionado com a distribuição desigual de poder, bens e serviços 
existentes na sociedade), ideológica (qual o conhecimento mais 
valioso), técnica (como é que o conhecimento curricular se torna 
acessível aos alunos), estético (como ligar o conhecimento curricular 
com os significados pessoais e com a própria autobiografia dos 
alunos), ética (como tratar os outros com justiça e responsabilidade) 
e histórica (que tradições existem já no campo do currículo que nos 
permitem responder a estas questões). 

 

É nessa direção posta por Beyer e Apple que tomamos as políticas 

curriculares como política de conhecimento e iniciamos nosso diálogo, trazendo os 

constituintes que delineiam a política de currículo para a formação de professores. 

Tais políticas curriculares tratam o conhecimento como resultante das experiências 
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dos indivíduos, das relações entre os aspectos históricos, sociais, culturais, 

articulados às vivências e aos processos cognitivos.  

 

1.3 Políticas Curriculares e o Processo de Reformulação da Formação de 
Professores 

 

O processo de reformulação curricular trata da concepção, organização e 

vivência do currículo, que precisa manter uma relação com os contextos escolares e 

com as experiências de vida da população dos diversos territórios locais. Segundo 

Charlot (apud LEITE, 2005, p. 22), o conceito de “territorializar é considerar a 

multiplicidade de atores, observar a complexidade e interdependência das estruturas 

e permitir a existência de diversos discursos”. 

É importante destacar que as reformas sempre estiveram presentes na 

história das políticas educacionais, e que normalmente o termo reforma vem 

associado à idéia de evolução, progresso. Neste sentido, Popkewitz define que a 

palavra reforma apresenta sentidos diferentes, dependendo da posição em que é 

utilizada: 

 

...se dentro das transformações que têm ocorrido no ensino, na 
formação de professores, nas ciências da educação ou na teoria do 
currículo a partir do final do século XIX. Não possui um significado ou 
definição essencial. Nem tampouco significa progresso, em qualquer 
sentido absoluto, mas implica, sim, uma consideração das relações 
sociais e de poder (POPKEWITZ, 1997, p. 12). 

 

As reformas sempre provocam e levam a situações de expectativas, pois 

associam-se a possibilidades de mudanças, ou seja, instalam-se num momento de 

mudanças, que embora nem sempre efetivem grandes mudanças, mas levam a 

esse movimento, além do fato de que toda reforma proporciona mudanças, e, 

segundo Morgado (2001, p. 42), 

 

a reforma denota e isso dá certa notoriedade perante a opinião 
pública e perante os docentes, maior ainda que a que proporcionar 
uma política de medidas discretas, mas de aplicação constante, 
tendentes a melhorar o serviço da educação. Cria-se a sensação de 
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movimento, geram-se expectativas, o que parece provocar, por si 
mesmo, a mudança, ainda que em poucas ocasiões, ao menos em 
nosso contexto, se analisarem os resultados atingidos e deles 
prestem conta. 

 

O processo de reformulação das políticas curriculares que se dá em meio a 

reformas conta com a participação de vários atores, no aspecto legal e no âmbito 

externo, bem como nas questões internas, o que significa que encontramos a 

presença de várias práticas discursivas em torno da elaboração e reelaboração do 

currículo. 

Nesse processo, a organização dos grupos e das disciplinas é mais que uma 

simples visão da prática dos professores e alunos, pois consiste numa realidade 

sócio-histórica que expressa relações pessoais, profissionais e organizacionais. 

O currículo apresenta-se como uma solução provisória, como conteúdo de 

discussão. Por isso o processo de reformulação caracteriza-se por negociações e 

partilhas, em constante processo de (re)negociação, com momentos e estágios 

diferentes de discussão. Nesse sentido, apresenta desafios no que se refere às 

crescentes necessidades de mudanças. 

As reformas da educação brasileira se materializam através de diferentes 

ações nas políticas educacionais, como marca a Lei nº 9394/96, que, entre outras 

medidas, tornou a formação de professores o centro de uma polêmica, quando 

impôs um novo espaço de formação profissional, os Institutos Superiores, 

desvinculados dos espaços de formação já existentes na sociedade brasileira. 

A idéia de que cada Instituição de Ensino Superior tenha flexibilidade para 

reformular o seu currículo vem de um contexto político presente na Lei nº 9.131/95, 

que cria o Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual indica como uma de suas 

atribuições a deliberação das Diretrizes Curriculares propostas pelo MEC para os 

cursos de graduação. 

Para Catani, Oliveira e Dourado (2001, p. 73), foi através do Edital nº 04, de 4 

de dezembro de 1997, que a SESu/MEC tornou marco a reforma curricular dos 

cursos de graduação, ao solicitar que 
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as IES enviassem propostas para elaboração das Diretrizes 
Curriculares dos cursos de graduação. Em seguida, essas propostas 
serviram de base para o trabalho das Comissões de Especialistas de 
Ensino de cada área. 

 

Nessa linha, os princípios norteadores do Ministério da Educação para as 

questões curriculares estavam ancorados no ideário da flexibilidade, dinamicidade, 

adaptação ao mercado de trabalho, atendendo aos princípios do mundo da 

globalização. 

As orientações para as diretrizes curriculares mostram que o atendimento às 

rápidas mudanças na atual sociedade informacional exige uma formação inicial e 

continuada, e, através das Diretrizes Curriculares, deverá assegurar um currículo 

pleno capaz de garantir uma formação profissional. Nessa perspectiva, as 

orientações representam um ajustamento dos currículos às atuais necessidades 

sociais de um mundo tecnológico. 

As reformas curriculares visam atender o ideário de flexibilização para adaptar 

a formação à realidade mercadológica, que pode ser observada nas políticas 

curriculares em vigor no cenário brasileiro,  

 

à medida que se inserem em uma narrativa mestra que vincula a 
educação aos interesses econômicos nacionais e a desvincula do 
controle estatal direto, apresentando nuanças locais, alicerçadas na 
história e na cultura do país (MOREIRA, 1999, p. 25). 

 
Dessa forma, as políticas curriculares desdobram-se num palco de resistência 

e legitimação, que se manifestam a partir de perspectivas e anseios que envolvem 

múltiplos contextos e sentidos, que vão se constituindo em espaços de interesses e 

experiências e por diferentes fronteiras que demarcam uma determinada lógica.  

Em decorrência nos deparamos com um processo de resistência das IES, 

especialmente no âmbito da educação superior, e especificamente nas licenciaturas, 

e no curso de Pedagogia. Isso ocorre face às alterações provocadas pelos 

dispositivos legais acerca da formação de professores, que sugerem reformas que 

representam muito mais mobilizações de tensões e inseguranças do que 

possibilidade de reflexão e mudança.  
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A não consideração à perspectiva de profissionalização desenvolvida na 

história recente da formação para o professor e as questões relativas à formação no 

atual cenário político provocam inseguranças, pois se vislumbra um processo de 

redução da qualificação, reduzindo-a a uma política da certificação quantitativa, em 

detrimento da qualificação.  

Esse processo, conforme Ramalho (2003, p. 21), está ancorado em 

“contextos formativos, por vezes desprofissionalizantes, marcados por complexas 

relações de poder, interesses”, que se materializam como texto e como prática, 

trazendo como eixos algumas tensões, postas no atual cenário político educacional, 

entre elas a flexibilização curricular, a qualidade de ensino e as práticas no processo 

de escolarização. 

Nesse cenário há uma tendência para direcionar o debate da globalização 

para questões econômicas, quando o processo de globalização abrange os 

aspectos sociais, políticos e culturais. Uma característica do mundo globalizado é a 

emergência de uma sociedade voltada para o mundo da informatização e do 

conhecimento. Esse fato demonstra que hoje as atenções se deslocam da 

centralização do capital financeiro para “bytes de informação ou, mais 

adequadamente, em conhecimento” (MORGADO, 2005, p. 17). 

Num mundo globalizado, a técnica e o mercado são apontados como os 

grandes baluartes da vida, tornando-se os eixos norteadores das políticas 

curriculares para formação, irresistível para a garantia de uma sociedade autônoma. 

O currículo sob essa ótica é apresentado numa direção de neutralidade, em que o 

fundamental consiste na estruturação das técnicas. Para os autores pesquisadores 

do currículo pós-estruturalista20, o conhecimento incorporado no currículo revela 

opções específicas de entendimento de mundo, sociedade e educação. 

O atual cenário educacional brasileiro provoca a necessidade de 

identificarmos os sentidos de formação pessoal e profissional do professor, presente 

nas políticas curriculares, assim como as suas formas de circulação do 

conhecimento nos currículos do curso de formação de professores, Pedagogia, nas 

Instituições de Ensino Superior, haja vista o papel e o lugar que tem a educação no 

                                                 
20 Ver, entre outros, Moreira (1999), Morgado (2006), Leite (2005). 
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processo de formação da sociedade, o que leva a pensar os modelos que organizam 

e operacionalizam os processos de construção do conhecimento. 

Diante das crises e transformações no mundo globalizado, são visíveis os 

efeitos no âmbito da organização e discussão, através das demandas internas e 

externas, que colocam como exigência a valorização das solicitações dos interesses 

neoliberais. 

As políticas de financiamento da educação, definidas pelo Banco Mundial, 

apresentam-se como um dos principais veículos de reformulação, haja vista que os 

projetos sociais definidos como prioritários são: saúde, educação e os aspectos 

assistenciais. Assim, o Banco Mundial reifica o papel da educação ao afirmar que 

 

La relevância otorgada a la educacón también se pone de manifesto 
a partir del incremento de créditos destinados a él. Entre las 
directrices se prioriza la educación de las mujeres, prioridades 
estrechamente vinculadas al problema de la probreza. Otras 
cuestiones asociadas al proceso de globalización y la relación entre 
capital y trabajo encaminam al banco a considerar la cuestión de la 
calidad de la educación em de eficiencia (CORBALÁN, 2002, p. 92). 

 

O Banco Mundial torna-se a principal agência financiadora dos países pobres, 

fazendo valer um processo de ajustamento e enquadramento ao mercado – a 

competitividade – tendo como centro a produção, embasada no modelo empresarial, 

apresentando como saída o deslocamento do público para o privado, 

essencialmente no setor educacional. 

A realidade educacional brasileira está imbricada ao movimento de 

globalização, que tem seus cânones numa suposta ruptura dos valores e ideário 

conservador, que toma como eixo uma apologia discursiva do privado, 

representando a melhor escolha, e o público que não contribui efetivamente. Esta 

reflexão nos faz reportar ao trabalho de pesquisa de Silva (2002, p. 19), ao destacar 

que a educação “está submetida aos acordos celebrados com banqueiros 

internacionais”, o que significa apontar para a “mercantilização” da educação 

pública. 
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Nos desdobramentos da legislação brasileira, conseqüentemente do discurso 

da legitimação, apresenta-se a marca da privatização e a desconsideração da 

participação do conjunto do movimento dos profissionais da educação, provocando 

um processo de desqualificação do ensino superior e da universidade pública, 

expresso, entre tantas causas, na expansão de Instituições Educacionais de nível 

superior no setor privado. 

O atual cenário das políticas em torno da formação do professor apresenta 

aberturas para processos dicotômicos, a exemplo do aprofundamento das 

disparidades sociais, através das fronteiras que silenciam as vozes das Instituições 

de Ensino Superior e das entidades e movimentos sociais. Nos anos de 1990, 

marcadamente, deparamo-nos com um contexto de incertezas, instabilidade e 

conflitos, no que se refere à formação de professores. 

As políticas curriculares de formação para professores estão ancoradas num 

processo de discussão21, que apresenta níveis discursivos diferentes, tendo em vista 

que nesse momento as IES estão discutindo a base de sua formação, trabalhando 

isoladamente, o que vem descaracterizar a história de discussão e diálogo coletivo 

entre as Instituições, ou seja, a prática reflexiva coletiva, que tanto contribuiu para o 

processo do repensar a formação, visto que “o diálogo pertence à natureza do ser 

humano, enquanto ser de comunicação. O diálogo sela o ato de aprender, que 

nunca é individual, embora tenha uma dimensão individual” (FREIRE; SHOR, 1987, 

p. 14). 

A elaboração de um projeto de curso diferencia-se pelo processo de 

discussão em torno do debate do conteúdo formador em meio à diversidade das 

formas dos processos de discussão que assumem as IES. Há uma preocupação de 

formar o professor e reconhecer que este é sujeito de um conhecimento específico, 

portanto, de uma formação peculiar, apresentando, assim, a importância da 

apreensão do conhecimento com a finalidade específica, no campo da educação em 

                                                 
21 É importante destacar que a discussão do Curso de Pedagogia no Nordeste, foi desencadeada no 

Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, em 1996, coordenada pela 
Professora Doutora Maria Eliete Santiago, tendo sido realizado quatro encontros na Região 
Nordeste sediados, respectivamente, pela UFPE; Universidade Federal da Paraíba - UFPB, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN e Universidade Federal do Maranhão – 
UFMA. Em nível Estadual foram realizados quatros encontros, na seqüência, sediados pela 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru - FAFICA em 1997, Universidade de 
Pernambuco - UPE (Faculdade de Formação de Professores de Petrolina e a Faculdade de 
Formação de Professores de Garanhuns) e a Faculdade de Ciências Humanas de Olinda - FACHO. 
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relação à investigação, à prática pedagógica, que têm como eixo a compreensão do 

trabalho escolar. No entanto, parece que esse formato não é recorrente em todas as 

Instituições. 

Na verdade, o que vem acontecendo no âmbito da formação de professores 

tem relação direta com o processo de reformas, que não se limita à implementação 

de uma reformulação, até porque a reforma curricular não tem o papel de 

transformar a realidade sem que esta esteja vinculada ao coletivo que constitui e 

estrutura a educação. São fundantes as proposições de mudanças pensadas pelas 

IES, no que se refere efetivamente a uma transformação nas políticas curriculares 

para formação de professores. 

Este cenário aponta que a educação vem de forma crescente atender aos 

critérios e valores de uma sociedade mercadológica, em que a educação é 

transformada em um produto de mercado, o que significa: 

 

Na verdade, na política educacional e na política social em geral, a 
nova ortodoxia – a solução de mercado – é uma nova narrativa 
mestra, um discurso fissurado, mas primário, que engloba a própria 
natureza da economia e, portanto, a gama potencial das próprias 
políticas (BALL, 2001a, p. 132). 

 

Desse modo nos “discursos ideológicos que balizam as políticas educativas a 

nível nacional” como produção do Estado, o currículo é visto como instrumento de 

recepção e não como produtor de políticas curriculares, haja vista que essas 

representam a expressão de um contexto sócio-histórico.  

As imbricações entre currículo, cultura e relações de poder enfatizam que o 

currículo “é um artefato cultural e as tensões, através dele visibilizadas, são geradas 

nos diferentes processos de luta e identificação” (PEREIRA; MOURA, 2005, p. 09), 

inclusive enquanto diversidade cultural que vem sendo contemplada nas práticas. 
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CAPÍTULO II CURRÍCULO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

2.1 Currículo Pensado para Formação de Professores  

 
O currículo representa o veículo de apropriação do conhecimento, o que, no 

dizer de Sacristán (1998, p. 15-16), é 

 

uma práxis antes que um objeto estático emanado de um modelo 
coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias 
das crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na parte explícita 
do projeto de socialização cultural nas escolas. É uma prática, 
expressão, da função socializadora e cultural que determinada 
instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série de 
subsistemas ou práticas diversas [...]. 

 

É assim que o currículo tem origem em mecanismos de ordem cognitiva e 

política, de forma que suas deliberações estão imbricadas por elementos que os 

precedem e ultrapassam. 

A política cultural está direcionada à seleção cultural, conforme Forquin 

(1997), ou seja, aponta a imbricação do currículo com os saberes em disputa nos 

projetos de sociedades. 

O debate em torno do currículo para a formação de professores(as) distingue-

se pelo processo de discussão e pelo debate do conteúdo formador, uma vez que o 

currículo apresenta-se como forma de fazer circular, socializar o conhecimento, 

sendo, então, espaço de movimento, de valores, confrontos, opção teórica e de 

visão de mundo. Isso porque as idéias expressam mais que significados, uma vez 

que “demarcam e moldam como deve ver-se o mundo, que possibilidade estão 

disponíveis e são razoáveis” (POPKEWITZ, 1997, p. 41). 

O currículo pode contribuir para a produção de uma sociedade que se 

contraponha aos interesses de uma perspectiva estritamente técnica e possa 

configurar uma dimensão política cultural que se direciona para a construção de um 

fazer pedagógico crítico-reflexivo.  
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Desenhos curriculares, modificações epistemológicas da formação de 

professores intensificam-se, assim, como a perspectiva de profissionalização e a 

necessidade de um aprofundamento dos modelos e das políticas curriculares para 

formação de professores. Para tanto, vislumbramos a necessidade de um maior 

envolvimento em torno do estudo acerca do desenvolvimento do currículo, 

nomeadamente por parte dos professores. Enquanto forma de trabalho e 

cooperação, o currículo consiste numa construção social e política, pois este 

representa e “é um artefato que resulta de um complexo conjunto de práticas que 

são configuradas por políticas educativas e conseqüentemente políticas curriculares” 

(MORGADO, 2000, p. 23). 

Podemos entender a descentralização como um instrumento que possibilita 

práticas curriculares, enquanto elemento de socialização democrática, em que, 

fundamentalmente, poderá avançar com o conceito de formação de professores, 

pois a prática apresenta-se como ponto que se encontrará sempre em  

 

zonas de equilíbrio difíceis e instáveis entre a atividade criativa, que 
não se ensina mas se aprende e, por isso mesmo, se revela numa 
competência extremamente complexa mas viabilizadora de um 
professor co-responsabilizador na construção de um processo de 
desenvolvimento curricular democraticamente descentralizado 
(MORGADO, 2000, p. 23). 

 

No entanto, apesar de questionadas ou até superadas algumas práticas e 

abordagens de ensino, muitas vezes essas reaparecem com novas roupagens, a 

exemplo de “quando o Estado admitiu e assimilou formalmente a profissionalização 

docente, as noções de vocação e de sacerdócio não foram rejeitadas” (CARDOSO, 

2003, p. 27). Portanto, a dinamicidade das reformas curriculares e suas implicações 

para a formação de professores, em meio às reformas educacionais que vêm 

acontecendo no Brasil e em outros países, vêm provocando tensões no que se 

refere tanto ao processo de reformulação quanto ao movimento de implementação.  

As atuais tendências advindas de uma sociedade globalizada e com 

configurações pós-modernas levaram a mudanças e reconfigurações das políticas 

educacionais e, conseqüentemente, do currículo, pois “essa nova atitude de 
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percepção do mundo repercutiu, significativamente, no campo do currículo, tanto 

pelo hibridismo epistemológico como pela mutabilidade” (PEREIRA, 2004, p. 49). 

Diante desse novo cenário de tendências pós-modernas, “desestabilizaram as 

certezas e provocaram uma revolução paradigmática significativa nos modos de 

pensar, agir e ser das sociedades atuais” (Ibidem). Neste cenário, ganham espaço 

as perspectivas da racionalidade técnica e a dimensão de conhecimento, cujo valor 

apresenta-se em segundo plano, pois importa o uso prático e aplicável do mesmo. 

Dessa forma, o currículo passa a ser o reflexo das atividades práticas, sendo 

o resultado de procedimentos que vêm reduzir o conhecimento prático a um 

conhecimento técnico, voltados ao estabelecimento de relações instrumentais, em 

que a atuação do professor limita-se aos fatores e questões unilaterais da sala de 

aula, desconsiderando os aspectos culturais e sociais. Essa realidade requer do 

professor o enfrentamento de alguns desafios, a exemplo da vivência de um 

currículo em movimento. 

O desenho curricular numa perspectiva de relação significa tomarmos 

conhecimento da categoria relação, de Paulo Freire, que consiste na relação ver e 

ouvir, indagar e discutir. Segundo Santiago (1998), 

 

em Freire relação está significando, ao mesmo tempo, uma categoria 
de análise e uma atitude. A categoria de análise serve para 
compreender e explicar os termos, as relações entre os termos e 
com eles as concepções de homem, de educação, de sociedade, de 
diálogo, em si e que se estabelecem entre si. 

 

Isso que dizer que o currículo é um processo de criação e recriação e de 

tomada de decisão de práticas que envolvem a dinâmica de um conhecimento num 

movimento homem-mundo: ver-ouvir-indagar, no mundo e com o mundo.  

Neste sentido, o diálogo é entendido como elemento central, uma vez que, 

através do diálogo, desenvolvemos “o ato de aprender, que nunca é individual, 

embora tenha uma dimensão individual” (FREIRE, 1987, p. 14). Isso significa pensar 

que um currículo é uma solução provisória passível de negociação, parte de um 

processo de relação entre a intencionalidade e a realidade cotidiana. Como afirma 

Goodson (1995, p. 111), o currículo é constituído, negociado e renegociado numa 

pluralidade de níveis e numa variedade de arenas. 
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Assim, o currículo constitui-se a partir de um projeto social, e, sendo um 

instrumento da formação de professores, está relacionado com a profissionalização 

docente, refletindo o tipo de formação e de sujeitos que queremos formar, pois o 

currículo é um campo de concepção, um pensar educacional e de formação. Desse 

modo, representa uma práxis de significações, em que se faz necessário 

compreender os sentidos e significados entre as políticas de educação e os 

mecanismos de poder instituídos.  

Neste sentido, a necessidade de pensar com que finalidade reformulamos e 

para quem é o currículo faz emergir questões que apontam para a importância do 

movimento de reformulação, que ultrapassa o ato de ajuste sistemático uniforme, 

pois a reforma curricular é apenas ajustamento de peças divergentes ou de 

justaposição. 

Sendo assim, o currículo é “o resultado da incorporação das interações da 

vida dos sujeitos que se manifestam dentro e fora do espaço escolar” (PEREIRA, 

2004, p. 53), isto é, a organização do conhecimento disciplinar, que precisa superar 

uma estrutura vertical e hierarquizada e como prescrição curricular para constituir-

se. 

As diferentes fases do desenvolvimento do currículo, considerando os atuais 

problemas sociais de organização e gestão do currículo nos contextos de 

escolarização, podemos dizer, “são fronteiras demarcatórias entre o cognitivo, físico, 

afetivo, social e histórico” (Ibidem). 

Nessa direção, o currículo tem como um de seus eixos a atividade estudo e 

pesquisa, garantindo a intervenção na realidade, além de aumentar a imbricação 

entre investigação, diretrizes políticas e práticas, isso porque necessitamos de novas 

formas que ofereçam perspectivas aos problemas sociais, no que se refere à 

exclusão. 

Podemos dizer que um currículo de formação de professores tem uma 

determinada base de orientação e concepção que fundamenta o seu conteúdo e sua 

elaboração, deixando claro qual o papel do professor e da instituição de ensino.  

No currículo, o papel do professor consiste em reinterpretá-lo através de uma 

maior participação no processo de construção do mesmo, pois estará sempre em 
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constante repensar e reconstrução, como um processo de investigação, que atende 

às particularidades dos processos de formação. 

Dessa forma, o currículo materializa-se a partir de uma variedade de locais e 

níveis, não se vinculando a uma dimensão acadêmica, mas enquanto escrito, 

atividade de ensino. Isso porque, sendo um espaço vivo, que se constitui do 

resultado do pensamento, da experiência e de suas imbricações entre as questões 

de natureza histórica, social, “o currículo voltado para vida se traduz num espaço de 

produção de conhecimento que se caracteriza não pela forma ordenadora com que 

se potencializa, mas por uma dinâmica caótica que há muito vem sendo 

evidenciada” (Ibidem, p. 53). 

As tentativas que se pretendam realizar em torno da flexibilização e 

integração curricular têm relação com a contribuição de uma perspectiva de 

educação enquanto um bem público, em que a escola se organiza a partir da 

responsabilidade pessoal e coletiva. 

O currículo não é uma questão neutra, uma vez que nenhuma seleção do 

saber a ser construído, que é considerado importante, não é neutra, ou seja, a forma 

como o conhecimento é distribuído nos processos de ensinar e fazer aprender. 

Assim, a organização curricular e o seu desenvolvimento é um dos fatores 

que precisa ser repensado, uma vez que pensar o currículo significa rever o que 

precisa ser reconfigurado, o que é prescrito, pois o currículo precisa incorporar 

processos que o façam significativo.  

Neste sentido, lembramos o trabalho de Bernstein acerca do currículo escolar, 

que nos leva a buscar entender de que forma uma sociedade materializa o processo 

de seleção, classificação, distribuição e transmissão do seu conhecimento 

educacional e como está relacionada com questões de poder e de controle social. 

Uma nova postura em termos de currículo vislumbra a reformulação do 

conhecimento escolar, essencialmente ao que se refere à redefinição do trabalho 

curricular direcionado à pluralidade cultural, presente no processo de constituição do 

currículo pensado, e que se materializa no contexto mais concreto da sala de aula, 

que representa espaço de formação e diálogo entre o currículo elaborado e o 

currículo vivido. 
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A instituição enquanto espaço de formação traça as diretrizes e perspectivas 

teóricas do currículo, pensa o currículo a partir de algumas indagações que mostram 

os elementos estruturadores e constituidores da identidade do currículo, a exemplo 

de questões como: Que conhecimentos foram selecionados? Que perspectiva 

teórica foi priorizada? Que argumentos são considerados no momento da seleção? 

Que conhecimentos foram excluídos da organização da formação? Qual o nível de 

envolvimento dos vários atores no processo de reformulação curricular? Como a 

instituição encaminhou as tensões no processo de reformulação curricular? 

Essas indagações possibilitam visualizar em que território curricular estamos 

imersos, de modo que possamos saber como o currículo se apresenta no processo 

de formação e que proposições dele emergiram. Dessa forma, não podemos 

esquecer que todo currículo busca apresentar modificações, o que não quer dizer 

transformação, porém apresenta uma concepção de mundo e sociedade.  

Destacamos que o sentido de identidade que aqui utilizamos é enquanto 

permanência, e esta “é a identidade no tempo, a identidade ao longo do tempo: o 

que é agora é igual ao que foi igual ao que será. A crença no eu supõe a crença na 

sua estabilidade” (MOREIRA; MACEDO, 2002, p. 42). Dessa forma podemos afirmar 

que o currículo de formação de professores tem uma identidade histórica que está 

localizada no tempo e espaço, que apresenta um conhecer, um interpretar, um 

repensar, que produz, cria e recria, como diz Paulo Freire, mas que se dá em 

situações de conflitos. No entanto, todo currículo consiste num investimento de 

ordem epistemológica, que organiza a experiência de forma a transmitir. 

 

2.2 Currículo para Formação de Professores: tensões e suposições 

 

O papel da formação de professores precisa estar voltado para a formação 

pessoal e profissional. Hoje, uma idéia que está presente nas discussões dos cursos 

e das reformas curriculares das IES de formação de professores é a formulação de 

políticas curriculares.  

A formação de professores é um dos constituintes do currículo, tanto nos 

discursos de legitimação quanto de resistência, mas o que distingue esses dois 
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discursos são os sentidos de políticas curriculares, o que em nossa pesquisa vamos 

tratar. 

O processo de formação de professores envolve o trato com o conhecimento, 

experiências e o envolvimento com opções políticas que estão vinculadas ao 

passado, com a historicidade dos sujeitos. Nesse cenário, a perspectiva ética 

apresenta-se como um dos instrumentos para promover o desenvolvimento da 

dimensão crítica de uma formação global, tendo em vista que "transformar a 

experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de 

fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador" 

(FREIRE, 1999, p. 147). 

Parece que em toda prática educativa está subjacente uma postura política, 

por isso faz-se necessário desvelar as concepções de políticas curriculares para a 

formação de professores que estão materializadas: se de ocultar ou explicitar, 

acomodar ou inquietar, reproduzir ou recriar a estrutura social com a qual nos 

deparamos.  

Nesta linha, podemos afirmar que nenhuma postura política pode manter-se 

neutra, pois, forçosamente, temos uma opção política de ler, de ver o mundo. A 

leitura do mundo, como diz Freire (1999), antecede a leitura da palavra. Dessa forma 

os saberes docentes têm uma relação intrínseca com a estruturação social. 

Nos currículos para formação de professores, o curso de pedagogia, a 

formação inicial, apresenta-se como veículo essencial, uma vez que é o momento de 

introdução do aluno ao exercício da constituição de uma formação sólida, através da 

análise da realidade e da imbricação entre realidade, contexto científico e cultural. 

O currículo representa um campo de cultura, resistência, que vem trazendo 

consigo uma concepção de homem, mulher, sociedade e educação (SANTIAGO, 

1990, p. 25)22. O debate em torno das políticas curriculares de formação distingue-se 

pelo processo de discussão e pelo conteúdo formador.  

Nesse formato, segundo Santos (2000, p. 29), “a forma de conhecimento, 

conhecer é reconhecer, no sentido de elevar o outro da condição de objeto a 

                                                 
22 Santiago (1990) faz uma análise do conceito de currículo, mostrando que esse consiste numa 

corporificação dos interesses sociais e como luta que se processa na sociedade. 
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condição de sujeito”. Então visualizamos uma prática de reflexão como veículo de 

construção do currículo, na perspectiva crítico-emancipatória. 

Entendemos a reflexão como produtora de uma revisão dos percursos 

anteriores e possibilidade de novos referenciais e mudanças. Essencialmente, o 

atual cenário do liberalismo econômico, do império do neoliberalismo, que tem como 

base a regulação da informatização, vem constituindo um caminho de manipulação, 

favorecendo o individualismo e contribuindo para a ênfase no fazer, desvinculando 

ensino e pesquisa. Assiste-se hoje, como nos aponta Caetano (2004, p. 27)23, 

 

ao novo império do liberalismo econômico que, confiado na 
regulação entre as partes, abre caminhos para o florescimento de 
novos poderes de difícil controlo, fazedores de opiniões e de 
necessidade, pelo que, paradoxalmente, o caminho de liberdade 
pode ser o caminho de manipulação. 

 

Então, colocar o currículo na direção de uma reflexibilidade crítica, 

associando crítica e prática, significa pensar o conhecimento do cotidiano que vai se 

construindo na ação e para a ação, através de um processo reflexivo, haja vista que 

a realidade é um campo de possibilidades, não se restringindo à forma estática. 

Analisar o currículo na perspectiva crítica significa ter um olhar de indignação, 

inquietação, inconformismo e resistência. 

A resistência apresenta-se como um instrumento de emancipação, 

essencialmente quando pretendemos nos desvencilhar dos condicionantes externos 

de uma política neoliberal, que representa um dos pontos de tensão para a formação 

de professores.  

Nesta linha, é fundamental não cairmos no discurso cientificista e técnico 

acerca da formação de professores, que deixa antever ser possível, tratar a 

formação do profissional docente numa perspectiva puramente técnica, instrumental. 

Isso significa, segundo Candau (1999, p. 30), olhar a formação educacional como se 

fosse “uma prática absolutamente autônoma em relação ao contexto em que se 

                                                 
23 Para um aprofundamento da análise em torno das relações complexas entre a mudança numa 

dimensão individual e social da formação ver: Caetano (2004), um estudo comparativo entre 
situações de formação pela investigação-ação. 
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situa, como se fosse possível tratar a questão educacional com uma racionalidade 

puramente instrumental”. 

Esse cenário de tensões em que estão inseridas as reformas curriculares 

encontra-se diante de várias fragilidades, a exemplo da baixa qualidade de ensino, 

escassez de formação do professor, práticas de ensino descontextualizadas. É 

nesse contexto que se acentua a necessidade de reformas curriculares, mas vale 

salientar que o sentido de reforma não é novo, pois, segundo Popkewitz (1997, p. 

30): 

 

é uma palavra cujo significado varia conforme a posição que ela 
ocupa dentro das transformações que têm ocorrido no ensino, na 
formação de professores, nas ciências da educação ou na teoria do 
currículo.  

 

Daí ser importante refletir acerca das circunstâncias de ordem política, 

econômica e social em que estão ancorados os discursos para a formação de 

professores nas reformas curriculares, materializados nas políticas curriculares. 

As políticas curriculares de formação para professor, no âmbito do discurso 

da resistência, apresentam princípios e concepções que tomam como base a 

"corporificação dos interesses sociais e como a luta cultural que se processa na 

sociedade" (SANTIAGO, 1998, p. 39), uma vez que o currículo ultrapassa uma 

dimensão de organização de disciplinas e de elenco de conteúdos pré-

estabelecidos. Assim, uma política curricular não se apresenta isolada, pois a 

mesma vincula-se a uma política pública, o que consiste no modo, na expressão de 

uma determinada legitimidade. Dessa forma, o currículo consiste num resultado de 

uma seleção cultural. 

Então, os estudos do currículo não são apenas preocupação da universidade, 

mas estão imbricados ao campo social e político, portanto, é um processo que se dá 

a partir da formação e transformação da vida social, que corresponde a uma 

organização, interpretação e entendimento dos fenômenos educacionais.  

O processo de formação envolve o trato com o conhecimento, experiências e 

com opções políticas, que estão relacionados, envolvidos ao passado, à 

historicidade dos sujeitos.  
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O currículo traz como eixo uma perspectiva de conhecimento, portanto, de 

organização do mesmo, fazendo-se então necessário identificar os processos 

sociais e históricos pelos quais o conhecimento é estruturado. Neste sentido, 

”currículo é, então, entendido como próprio movimento institucional, representando o 

confronto dos valores, dos interesses e das posturas teóricas" (SANTIAGO, 1998, p. 

39). 

O currículo então ultrapassa o muro de uma prescrição de programas ou de 

conteúdos, tornando-se o resultado de um processo dialógico, que consiste no ato 

de estudo, pesquisa, interação e de opção política (FREIRE, 1991).  

Para melhor visualizar as políticas curriculares buscamos o sentido 

epistemológico do currículo, que tem sua gênese do étimo latino currere, cujo 

sentido é caminho, trajetória, percurso. Sendo assim, o currículo, conforme Pacheco 

(1996, p. 16), é “um projeto que obedece a propósitos”, embora o sentido 

convencional do currículo direcione-se a planos de estudos, ao conjunto de 

disciplinas. 

Nesta linha de análise, o currículo, segundo Fouquin (1997, 1996), é o 

resultado de uma tradição seletiva. Portanto, pensar o currículo implica direcionar o 

olhar para a produção do conteúdo, a metodologia e o conjunto do processo que 

constitui a prática pedagógica e escolar, ou seja, a transposição didática. Assim, 

como afirma Costa, “o currículo é um jogo de forças que estabelecem critérios de 

validade e legitimidade segundo os quais são produzidas representações, sentidos e 

instituídas realidades” (1999, p. 41). 

Portanto, o currículo está imbricado nas mudanças das relações culturais e 

sociais que envolvem relações de poder, colocando-se então a necessidade de 

pesquisas em torno das políticas curriculares, no sentido de desmistificar, desvelar 

os sentidos e significados do campo do currículo 
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CAPÍTULO III MOVIMENTO DE REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS 
CURRICULARES NAS IES 

 

3.1 O Processo de Reformulação Curricular nas IES 
 

A reordenação do papel do Estado, que vem sendo implementado no cenário 

brasileiro desde os anos de 1980 do século passado, distancia-se das políticas 

sociais. Nesse processo de mudança, instalou-se um palco de incertezas, um vazio 

de significados, essencialmente no que se refere às políticas educacionais. 

Esse percurso da Reforma do Estado brasileiro toma como base as 

orientações dos organismos internacionais, as quais proclamam o discurso da 

ineficácia do público e uma apologia ao privado, de maneira que abriu espaço para 

garantia da abertura para o setor privado. 

Foi nesse cenário que as Instituições de Ensino Superior (IES) realizaram 

modificações curriculares, partindo da análise da nova lógica administrativa 

neoliberal, privatista, assim como da legislação. A Lei nº 9394/96, que traz as 

orientações para reordenação dos espaços de formação, tornou-se elemento de 

discussão, no processo de reformulação do currículo de formação. 

Essa ênfase na reordenação dos espaços das Instituições está normatizada 

pelo Decreto/PR nº 2.306/97, Art. 8, quando define como espaços de formação 

“Universidades, Centros Universitários, Faculdades Integradas, Faculdades e 

Institutos Superiores de Educação ou Escolas Superiores”. Esse Decreto inclui um 

novo espaço para a formação de professores, os Institutos Superiores de Educação, 

provocando, desde a sua criação, embates e debates acerca dos mesmos, haja 

vista que a discussão em torno da formação não estava em criar ou não um novo 

espaço, mas em repensar os espaços de formação já existentes. 

Assim, é possível afirmar que há um processo de reestruturação das políticas 

curriculares, produzidas tanto no âmbito global, quanto no local. E os imperativos 

legais têm provocado reformas que fizeram emergir impactos nas instituições de um 

modo geral. Com isso, as instituições procuram conhecer e apontar proposições a 
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partir das atuais exigências para formação de professores, essencialmente numa 

sociedade globalizada. 

Nesse contexto, as Instituições de Ensino Superior não ficam passivas: elas 

agem, reagem e ressignificam as tensões políticas, traduzidas academicamente na 

elaboração e na implementação de políticas curriculares internas. Isso fica 

evidenciado quando identificamos nos registros do conjunto das IES que o primeiro 

passo foi a realização de estudos das exigências e demanda para a formação de 

professores na legislação, conforme mostra os documentos das IES citados a 

seguir: 

 

As nossas referências para estruturar a reforma curricular para a 
formação de professores é a legislação (IES-1, Ata Reunião, 1997). 
[...] pegamos a legislação e fomos estudar o que mudava (IES-7, Ata 
Pleno de Pedagogia, 2001). 

 

Diante do discurso legal as instituições têm como reação estudar e buscar 

fortalecer os encontros interinstitucionais, pois este é instrumento formativo e uma 

forma de socialização do que faz cada instituição. Os encontros interinstitucionais 

representaram para as instituições um veículo de “muita ajuda para compreender o 

Curso de Pedagogia, como cada instituição está fazendo para atender a demanda 

legal e não perder a identidade do curso” (IES-4). 

Além disso, o conjunto das Instituições de Ensino Superior no estado de 

Pernambuco organizou seminários temáticos como forma de encontrar 

possibilidades para repensar o Curso de Pedagogia. Para tanto, buscaram 

profissionais que têm uma produção acadêmica no âmbito do currículo e da 

formação de professores para contribuir com o debate e a reflexão, como indica o 

extrato de Ata: 

 

Vamos convidar para a educação e debate pessoas que estão por 
dentro do tema para nos ajudar, é a oportunidade de buscamos [...] 
saber se o que estamos fazendo é o melhor caminho (IES-7, Ata 
Reunião, 2001). 
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Esse caminho representou alguns passos para efetivação da reformulação 

curricular do Curso de Pedagogia e como foi sendo tecido o movimento em torno do 

currículo para formação de professores. 

O contexto atual de crise e de transformações, o qual tem a reforma curricular 

como carro-chefe, levou-nos a investigar as políticas curriculares no contexto de 

mudanças aceleradas, essencialmente no que se refere à construção e constituição 

do conhecimento. Focamos a atenção para os espaços de formação de professores, 

as IES, onde se dá o processo de produção das reformas.  

Assim, esta pesquisa ocupa-se da análise do discurso de como as políticas 

curriculares vão se constituindo em formatos de currículo para a formação de 

professores nas IES pesquisadas, tanto na dimensão do pensamento, como da 

vivência. Em suma, investigamos como são recepcionadas e ressignificadas as 

políticas curriculares nas IES do estado de Pernambuco. 

A reformulação do currículo voltado para a formação de professores, já na 

década de 1980, é marco no que se refere ao processo de regulação do Estado, 

provocando a constituição de novas exigências em torno da formação de 

professores e dos perfis das instituições. 

Esse cenário também foi provocador da expansão de Instituições de Ensino 

Superior, de maneira que, enquanto até a década de 1980 o estado de Pernambuco 

tinha 8 (oito) IES que ofereciam Curso de Pedagogia, a partir da década de 1990 até 

2007, o quantitativo passou para 25 (vinte e cinco) instituições oferecendo o Curso 

de Pedagogia (anexo nº 01). 

Vale salientar que o crescimento quantitativo das IES tem relação com a 

predominância dos ideais mercadológicos, que têm como base uma mentalidade 

competitiva em nível econômico. Nessa perspectiva, a flexibilidade é posta como 

uma necessidade, e a formação, como requerimento para atender ao comércio 

globalizado. 

Neste sentido, Ball (2004, p. 1108) destaca que  

 
não é mais possível ver as políticas educacionais apenas do ponto 
de vista do Estado-Nação: a educação é um assunto de políticas 
regional e global e cada vez mais um assunto de comercio 
internacional. 
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Considerando a afirmação de Ball fica evidenciado que as Instituições de 

Ensino Superior ganham espaço, através de sua expansão, na dimensão dos 

cânones do neoliberalismo: competitividade no âmbito econômico direcionada às 

exigências e necessidades da performatividade das atuais estruturas 

organizacionais de flexibilidade da sociedade. 

As reformas curriculares, nesse ínterim, estiveram imbricadas em um 

processo de reconfiguração de um modelo de formação e de escola. Esse fato 

significou a produção de discursos nas Instituições de Ensino Superior em torno da 

necessidade de busca de alternativas para dar conta das solicitações presentes no 

âmbito do discurso legal. Isso, porém, sem perda do vivido enquanto processo das 

reformas curriculares de formação de professores em andamento. Para tanto, as 

instituições assim se colocavam:  

 

[...] é preciso aprofundamento (IES-5). 
[...] buscar ajuda de especialista (IES-4). 
[...] é preciso considerar as discussões vividas por nós nos encontros 
interinstitucionais, que foi importante e que é preciso continuar 
acontecendo para fortalecer a concepção de formação de 
professores (IES-2). 

 

O discurso das IES aponta para uma configuração discursiva, que tem suas 

bases no interdiscurso desenvolvido ao longo das décadas de 80, apresentando sua 

repercussão nas Instituições, mesmo antes dos imperativos do discurso legal. Isto 

fica claro quando identificamos que as reformas começam a acontecer mesmo antes 

da promulgação da Lei nº 9.394/96, conforme mostra a fala a seguir:  

 

O início da reformulação nos remete a uma retrospectiva à década 
de 80. Na década de 80, mais especificamente em 1983, a 
Universidade participou ativamente do movimento nacional de que 
depois desaguou na formação da ANFOPE e naquela época foi feita 
uma reforma que eu considero bastante importante na nossa história. 
Porque, a partir de 83, o Curso de Pedagogia daqui passou a ter 
uma seguinte conotação: a docência passou a ser a base da 
identidade do pedagogo (IES-2). 

 

O discurso da faculdade expressa que o processo desencadeador da reforma 

curricular foi independente do discurso da legitimação, uma vez que o conjunto das 



 86

instituições destaca como sendo ponto de partida o diálogo interinstitucional, que 

configurou a produção das primeiras reformulações curriculares nas Instituições de 

Ensino Superior do estado de Pernambuco. 

Nesse sentido, as reformas ocorreram dentro de um processo de 

recontextualização do pensado e do vivido, à medida que cada instituição buscava 

alternativas para reformulação do currículo do Curso de Pedagogia. 

Apesar de a força do modelo neoliberal em escala internacional apontar os 

rumos para formação de professores no Brasil, isso não implicou apenas uma 

recepção por parte das Instituições de Ensino Superior, uma vez que as mesmas 

buscaram possibilidades de ressignificação, inclusive através da participação ativa 

no movimento nacional pela formação dos profissionais da educação, ANFOPE. 

Vejamos o exemplo: 

 

Participamos ativamente das discussões do movimento dos 
profissionais da educação, ANFOPE (IES-2). 
As discussões do movimento ajudam muito a compreensão de 
algumas questões da formação que não ficam claras na legislação 
(IES-6). 

 

Em resumo, a participação das Instituições de Ensino Superior em outros 

espaços de discussão representou o acesso a outras produções discursivas de 

formação de professores, as quais fizeram parte do processo de reformulação 

curricular do Curso de Pedagogia, em geral e em particular de cada uma dessas 

instituições. 

No Brasil, as políticas curriculares para a formação de professores da 

educação básica, particularmente, dos anos iniciais do Ensino Fundamental, estão 

traduzidas em dispositivos legais, os quais constituem instrumentos de política do 

governo. Entre estes dispositivos estão a Lei nº. 9.394/96, o Decreto/PR nº 3.276/99, 

a Resolução/CNE nº 01/99, o Parecer/CNE/CP nº. 115/99, o Parecer/CNE/CP nº 

09/01, que, reunidos e juntos a outros instrumentos legais, desenham uma tendência 

de obrigatoriedade da formação docente em nível superior para atuação no ensino 

fundamental. Vários trabalhos24 apontam essa tendência e a tessitura dos discursos 

                                                 
24 Entre os trabalhos destacamos a produção acadêmica do Núcleo de Formação de Professores e 

Prática Pedagógica, especificamente as dissertações de mestrado de Aires (2001); Macedo (2001); 
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e das práticas que a delinearam. 

Portanto, a exigência da formação superior para atuar na Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental faz parte do discurso governamental. 

Constituiu-se em elemento preponderante para reformulação curricular, pois foi a 

partir dessa exigência que as instituições mobilizaram-se para fortalecer a 

emergência de reformulação dos projetos de cursos, dizendo que, “diante das atuais 

solicitações legais, precisamos apressar as discussões em torno do currículo do 

Curso de Pedagogia” (IES-2). 

Encontramos como marca discursiva uma relação de tensão entre as 

orientações do discurso legal, as demandas sociais educacionais e o discurso 

institucional, no que se refere à concepção de formação. Para o conjunto das IES a 

formação é vista como possibilidade de construção da identidade do profissional 

docente e como critério de acesso ao campo profissional. Sendo assim, o desafio 

consiste numa reflexão e decisão sobre como o conhecimento é constituído no 

currículo de formação de professores. 

 

3.2 As Marcas Discursivas nas Políticas Curriculares das IES 

 

As instituições no seu conjunto recepcionaram os discursos da legitimação e 

da resistência para desencadear o processo de reformulação dos currículos do 

Curso de Pedagogia, a partir do discurso do Ministério da Educação e do discurso 

do movimento docente, construído com a participação de várias entidades25, 

representadas pela ANFOPE. 

No discurso da legitimação, a legislação é conteúdo discursivo fundamental 

na discussão das IES, como fica evidenciado em suas falas quando afirmam que a 

reformulação teve como objetivo 

 

                                                                                                                                                         
Silva (2001) e Silva (2002) que tomaram como objeto de estudo a formação de professores, o Curso 
de Pedagogia e as políticas curriculares, entre outras. 

25 Podemos citar a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), a 
Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES) e o Fórum de Diretores de 
Faculdades de Educação das Universidade Brasileiras (FORUMDIR), entre outros. 
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[...] atender a uma demanda que estava posta na Lei nº 9.394/96 
(IES-4); [ou ainda] 
[...] pensar a necessidade de adequar o Curso de Pedagogia à nova 
Lei nº 9.394/96 (IES-7). 
 

Assim, as instituições mostram que o discurso da legitimação está na base 

das disputas em torno da formação de professores, representando a 

regulamentação, decorrente dos dispositivos legais. Essas questões são expressas 

nas falas dos representantes das instituições. Vejamos: 

 

Nós começamos pela necessidade da sociedade, pelas exigências 
da sociedade, exigência legal, mas pela expectativa da demanda. 
Nós teríamos que adequar, tornar um curso novo, mais dinâmico, 
que trouxesse uma proposta mais atual, essa foi a grande 
necessidade do Curso de Pedagogia (IES-7). 

 

Faz parte do discurso das instituições a influência, a interferência legal, mas 

fica explícito que essa não foi a única razão que justificou e desencadeou o 

processo de reformulação, uma vez que a preocupação era 

 

ir para além do legal; o legal não basta e o legal não nos basta, 
porque a formação não tem que atender apenas aquilo que é 
determinado; é preciso que os formadores, da mesma forma que os 
educandos, estejam atentos àquilo que está acontecendo na 
realidade social mais ampla (IES-1). 

 

Desse discurso emerge uma concepção de formação, que não implica 

apenas o atendimento aos imperativos legais, pois articula o social, o político e o 

pedagógico no processo da formação de professores. 

É neste sentido que compreendemos Nóvoa (1995), quando afirma que a 

formação teórica implica o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional, 

como um processo de desenvolvimento que se dá ao longo da trajetória do ser 

humano. No caso da formação docente, há uma continuidade que responde à 

necessidade de qualificação da profissão. 

No discurso das Instituições de Ensino Superior está explicitado que a 

mudança curricular faz parte do movimento das instituições há vários anos. A 
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vivência de um processo de discussão entre as instituições formadoras de 

professores em nível superior levou-as a desencadear reflexões, estudos e 

experiências para a reformulação curricular. Apesar de considerar o que estava 

posto no âmbito do discurso legal, as reflexões assumem a marca da resistência aos 

imperativos legais, como é possível ver no depoimento a seguir: 

 

[...] estamos em torno de seis a sete anos que implantamos uma 
mudança curricular depois de muitas discussões, com alunos, com 
professores e escutando um pouco a comunidade. Essa mudança foi 
um pouco na direção na definição, das redefinições legais que 
solicitavam que o curso fosse reformulado numa perspectiva de 
formação de especialistas e menos de professores [...] de docentes, 
embora nós tivéssemos resistências nesse sentido (IES-1). 

 

A marca do discurso dessa instituição mostra que a questão não é negar o 

discurso da legitimação, mas também não significa aceitá-lo passivamente como a 

única possibilidade de orientação. Para as IES faz-se necessário garantir a 

perspectiva de formação, construída pela instituição ao longo das discussões, 

pensadas e vividas internamente e externamente, conforme mostra a fala a seguir: 

 

[...] de certa forma, atendem às novas exigências, mas não só 
atendem a essas exigências [...], porque a formação não tem que 
atender apenas aquilo que é determinado, é preciso que os 
formadores, da mesma forma que os educandos, estejam atentos 
àquilo que acontece na realidade social mais ampla (IES-1). 

 

Desta forma, o discurso da reforma nas Instituições de Ensino Superior se 

constituiu a partir da discussão daquilo que estava se apresentando na realidade 

social a partir das questões do contexto mais amplo de influência, conforme aponta 

Ball (2001). Na mesma direção aponta o Projeto de Curso da IES-2. Vejamos: 

 

A instituição é formadora de pessoas e profissionais que fazem parte 
do corpo social e devem dirigir o conhecimento adquirido para a 
melhoria desse corpo; tem direcionado o seu olhar para o 
aperfeiçoamento permanente de seus serviços, para a revisão 
constante de seus conceitos, valores, convicções e princípios. Esse 
cuidado resulta da compreensão que tem acerca da provisoriedade e 
incompletude da realidade e do conhecimento em suas múltiplas 
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facetas e do desejo de acompanhar paripassu os avanços e recuos 
do movimento social e suas relações (IES-2, Proposta Pedagógico). 

 

 

É possível observar que não há uniformidade nesse processo de elaboração 

e reformulação curricular. Há uma dinâmica, ora fazendo adequações aos discursos 

exigidos na legislação no interior de cada IES, ora estabelecendo uma articulação 

com as questões sociais, pedagógicas, profissionais. Por exemplo, a elaboração do 

projeto curricular para a formação de professores da IES-7 investiu nos aspectos da 

legislação, no dito dos discursos, como mostra o extrato da ata da reunião do Pleno 

Departamental de 2007: 

 

Em virtude da aprovação das diretrizes curriculares destinadas às 
Licenciaturas em Pedagogia - Pareceres CNE/CP nº. 5/2005 e nº. 
3/2006 e a Resolução CNE/CP nº. 1/2006 de 15 de 03 de 2006 - a 
Instituição altera o atual projeto do curso, adequando a atual 
organização curricular à nova legislação (Art. 11, § 3º, Resolução 
CNE/CP nº. 1, de 15.03.2006) (IES-7). 

 

No entanto, também apresenta elementos de resistência, quando, apesar das 

exigências legais, no processo de reformulação curricular, ressignifica a concepção 

de formação no que se refere à organização curricular, à função da escola e à 

formação para atuação do pedagogo em espaço escolar e não escolar. 

Essa forma de organização demonstra que na IES-7, a partir de seus 

elaboradores, há uma recepção das orientações legais, porém avançam quando 

verificam os seus imperativos, ampliando-os. Assim também aponta a dinâmica de 

reelaboração na IES-2: 

 

[...] apesar das redefinições legais que solicitavam que o Curso de 
Pedagogia fosse reformulado numa perspectiva de formação de 
especialistas e não de docência. Resistimos porque a docência é a 
base da formação do professor e disso não abrimos mão. 
 

As proposições do movimento dos profissionais da educação têm como 

marca a resistência aos ditos legais, que caminham na contramão da docência no 

âmbito das discussões sobre a formação do professor. Percebemos que este 
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discurso ganha espaço no dizer das IES, quando afirma: “não temos que atender na 

íntegra aquilo que é determinado [...], temos que atentar para o que está 

acontecendo na realidade” (IES-6). 

Assim, a reformulação curricular parte de uma história de resistência aos 

imperativos legais e caminha na direção de uma discussão coletiva, para poder 

sistematizar e organizar as orientações das políticas e das práticas da formação de 

professores. 

Nesse processo, as IES vêm, inclusive, abordando as questões em torno da 

concepção de formação de professores como: formação teórica consistente; a 

pesquisa como forma de conhecimento; condições para o trabalho coletivo e 

interdisciplinar; relação teoria-prática. Esse é o discurso das IES pesquisadas: 

 

É preciso saber mais sobre currículo interdisciplinar e a formação, 
qual é a nossa concepção de formação que vamos escolher […]; a 
gente sabe que tem várias contribuições do que é formação, é 
preciso que esteja mais presente em nossas discussões (IES-6). 
Nas discussões paramos para ver como garantir a pesquisa na 
formação do nosso aluno (IES-3). 
Para nós o mais delicado é pensar a questão da relação teoria- 
prática (IES-5). 
 

É importante ressaltar que algumas IES transitaram em percurso evolutivo no 

processo de reforma curricular, demonstrando uma discussão permanente e 

contínua no interior da mesma, a exemplo da IES-2, quando diz ter feito uma 

reforma profunda ao privilegiar a docência para a formação profissional e definir 

como trabalhar na sala de aula, conforme explicita o discurso a seguir: 

 

[...] nós fizemos uma reforma profunda. O Curso de Pedagogia deixa 
de formar para as habilitações e passa a ser um curso 
especificamente para a formação de professores para as séries 
iniciais, aí o currículo foi totalmente revisado, de forma que nós 
passamos a privilegiar a docência entendida como trabalho na sala 
de aula. 
 

Essa instituição, a IES-2, avança no processo quando na reforma curricular 

do Curso de Pedagogia extingue as habilitações. A reformulação realizou-se 

inicialmente a partir de estudos em torno da concepção de formação, que considera 
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a docência como questão básica e evoluiu ao torná-la eixo central da formação do 

professor e da atuação do profissional no espaço escolar e não escolar. Vejamos a 

fala institucional: 

 
[...] na nossa última reforma retomamos a base de nossa formação, 
que, após vários momentos de debates, internos e externos com 
outras instituições, tomamos a docência como eixo central e 
discutimos o espaço de atuação do egresso de nosso curso (IES-2). 

 

No que se refere às disciplinas, base de proposição do currículo do Curso de 

Pedagogia das IES, identificamos que o papel, o lugar e a natureza das disciplinas 

apresentam uma proposição de integração. É possível perceber isso no discurso da 

instituição: 

 

[...] algumas disciplinas vão no sentido mais amplo do currículo. A 
gente tem uma disciplina chamada estágio curricular na escola, 
depois a gente tem estágio 1, 2, 3 e 4, então foram as únicas 
disciplinas […] como pré-requisito, porque os famosos pré-requisitos 
aqui eram ortodoxos. Agora, a gente não tem mais. Eu acho que 
tornou o nosso currículo muito mais flexível [...]; essa cadeira das 
práticas, elas estão concatenadas (IES-2). 

 

Esse movimento de reformulação curricular demonstra mudanças na 

concepção de currículo, que passa a ser pensado numa perspectiva de currículo 

integrado, de forma a superar a fragmentação do conhecimento, das experiências e 

das aprendizagens. Essa concepção possibilita articular a formação a partir das 

dimensões técnica, pedagógica e social (SANTOMÉ, 1998). 

Nesta linha, as Instituições apontam avanços no que se refere a uma 

formação discursiva de currículo de formação de professores em que as disciplinas 

apresentam-se de maneira integrada, superando a idéia de dicotomia teoria-prática, 

de forma que 

 

[...] tornou o currículo muito mais flexível, mas a gente tem essa 
cadeira das práticas; elas estão concatenadas. Para a gente deixar 
isso concatenado era deixar como pré-requisito; para isso montou os 
pré-requisitos, que, primeiro você aprende isso, para depois 
aprender aquilo e outra aquela idéia de currículo muito verticalizada 
(IES-2). 
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Assim, o currículo no discurso dessa instituição tem como marca uma 

organização curricular não só em torno de disciplinas, como costuma ser feito, mas 

em núcleos temáticos que ultrapassam os limites das disciplinas, apoiados em 

temáticas, correlacionando as várias disciplinas, através de questões relacionadas 

ao cotidiano. 

Esse cenário expressa o movimento tenso entre os discursos da legitimidade 

oficial e da resistência. Estes produzem orientações diversas. Uma das orientações 

do discurso da legitimidade está expressa nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Curso de Graduação em Pedagogia, que entra em vigor em 2006, a partir da 

Resolução CNE/CP nº 01, de 15 de maio de 2006, como tradução de tendências e 

posturas que correspondem às políticas para a formação de professores dos anos 

iniciais, conforme mostra o artigo 2º dessa Resolução: 

 

As Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia aplicam-se à 
formação inicial para o exercício da docência e nos anos iniciais do 
ensino fundamental, nos cursos de ensino médio e na modalidade 
Normal e, em cursos de Educação Profissional na área de serviços e 
apoio escolar, bem como nas áreas nas quais sejam previstos 
conhecimentos pedagógicos (BRASIL/ RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 
01/2006). 
 

O outro discurso, o dos profissionais da educação, está expresso nas 

proposições de resistência, no âmbito do movimento dos profissionais da educação, 

a partir da preocupação com a sólida formação teórica e interdisciplinar. Este 

princípio fundamental para a formação de professores pede um novo olhar acerca 

da realidade educacional e, conseqüentemente, consiste em priorizar novas formas 

da relação teoria-prática. Essa reflexão está presente nos discursos das IES, 

quando aponta a necessidade da mudança na orientação e efetivação da prática de 

ensino e dos seus estágios supervisionados. 

 

Foi necessário repensar como organizar o nosso estágio, de forma a 
ser desenvolvido ao longo do curso e integrado com o conjunto das 
disciplinas (IES-6). 
O estágio tem sido a nossa maior preocupação, digo, de todas IES, 
porque da forma que estava organizado, não garantia uma boa 
formação (IES-5). 
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Assim, a reformulação curricular da formação de professores está 

fundamentada em aspectos históricos, políticos e sociais, que, à medida que 

conhecemos suas formações discursivas, é possível uma análise crítica da 

sociedade especificamente do contexto educacional brasileiro.  

É nesse contexto que as Instituições de Educação Superior vêm formulando 

suas políticas e reformas curriculares a partir de um processo de recepção e 

ressignificação das políticas governamentais. Tal recepção nas IES tem como ponto 

de partida a instalação de um processo de reformulação do currículo de pedagogia, 

que em algumas instituições toma as exigências legais como recorrência de 

adaptação e, em outras, como momento de reflexão, discussão, de maneira a 

garantir o projeto de formação, enquanto identidade institucional. 

Nesta perspectiva, o currículo é uma prática de atribuição de sentidos 

(LOPES, 2007) que se dá a partir de alguns significados compartilhados pelas 

instituições e seus sujeitos, tornando-se híbrido, pois está vinculado a um 

movimento contínuo, dinâmico e historicamente construído. 

Neste movimento das Instituições de Ensino Superior identificamos, no 

interdiscurso, a historicidade de uma prática discursiva que, mesmo antes da 

vigência da Lei nº 9394/96, já havia um movimento dinâmico de repensar a formação 

de professores no Curso de Pedagogia, como podemos constatar nas falas das IES: 

 

Essa reformulação no Curso de Pedagogia […] vem se processando 
há algumas décadas, em termos de discussão, porque o curso vem 
atravessando uma série de solicitações, não só de trabalho, mas 
solicitações que são exigidas, inclusive, pelas mudanças legais que 
vêm sendo instituídas ao longo dessas duas décadas últimas (IES-
1). 
O início da reformulação nos remete a uma retrospectiva à década 
de 80 […], mais especificamente em 1983 (IES-2). 

 

As instituições mostram que as políticas curriculares são produzidas a partir 

de diversas representações, que envolvem articulações anteriores, e a própria 

organização escrita, que se materializa a partir das várias leituras que vão se 

compondo. Com isso os sentidos – leituras do currículo – são produzidos num 

movimento que ocorre numa relação de concomitância, que suscitou discursos 

documentados. 
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A política é mais do que o documento curricular, ainda que o tome como fonte 

principal para o seu pensar e elaborar, pois seus sentidos são construídos 

historicamente em espaços de formação políticos e, portanto, de debates, embates e 

contestações. 

Assim, a trajetória desenvolvida historicamente pelas instituições aponta para 

uma recepção dessas reformas num duplo olhar: empenham-se na finalidade de 

efetivá-la, conforme sejam as exigências mais fortes, mas também de (res)significá-

las, por atribuição de sentido, o qual se articula aos objetivos de cada IES (SILVA, 

2007). 

A reformulação curricular dos cursos de formação de professores nas 

Instituições de Ensino Superior é processo de produção discursiva, que se 

apresenta materializada nos vários discursos. Os discursos apresentam 

particularidades em relação à natureza da formação para professores, as quais 

ganham materialidade nas políticas curriculares que constituem a formação de 

professores e se mostram na organização dos currículos das IES. 

O processo de reformulação curricular abre-se a partir de um contexto de 

debates e embates em torno das várias produções discursivas que estão 

materializadas nos projetos curriculares. Entre as questões de debate no processo 

de reformulação curricular identificamos o discurso da superação de tendências 

curriculares, que tem como base uma visão instrumental de formação, conforme está 

posto na Proposta Pedagógica do curso (2006, p. 7) da IES-1: 

 

Essa proposta busca superar uma tendência funcionalista 
apresentada pelo curso que, algumas vezes, foi fortalecida por 
determinações legais oficiais, priorizando o aspecto técnico em 
detrimento dos aspectos epistemológico, político e pedagógico. 
Nesse sentido, a composição atual, atendendo à proposta de 
formação do licenciado em Pedagogia, parte da compreensão de 
educação como uma prática de formação do ser humano, 
entendendo-o como sujeito histórico inconcluso; respeitando os seus 
limites e fragilidades; mas, fundamentalmente, apostando nas suas 
grandes e imprevisíveis possibilidades. 

 

Os textos produzidos no discurso legal geraram processos de negociação e 

discussões complexas nas instituições, isso porque quase sempre as determinações 
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postas no discurso legal estão condizentes com os interesses das instituições, que 

buscaram a implementação efetiva de reformas que atendessem à definição de 

políticas curriculares que dêem conta de contemplar uma formação integral de 

professores a todo curso de formação, modelo e concepção de formação. Por isso é 

necessária 

 

A definição de políticas públicas que contemplem esses objetivos, a 
definição de uma nova ordem econômica e a efetivação de um 
processo educacional que alcance a todos; todas parecem ser 
medidas inadiáveis, particularmente nos países mais pobres (IES-6). 

 

Vale salientar que os dispositivos legais em torno do ensino superior e da 

formação de professores, Curso de Pedagogia, trazem um formato curricular que 

responde a um modelo de formação que vem atender às políticas externas. O 

discurso oficial revela o empenho e a adesão de concretizar essas exigências.  

Entre os conteúdos de discussão e negociações, no âmbito legal, que fizeram 

parte do processo de reformulação do currículo nas instituições estão as exigências 

dos espaços para a formação de professores. Isso vem possibilitando identificar a 

estrutura da política educacional de formação, em que observamos um movimento 

de recepção nas IES, o qual trazia elementos e sentidos dos discursos tanto da 

resistência quanto da legitimação. 

Os documentos legais – a exemplo da Lei nº 9.394/96; do Parecer CNE/CP nº 

115/99; Parecer CNE/CES nº 970/99; da Resolução CNE nº 01/99; do Decreto/PR nº 

3.276/99 e do Decreto/PR nº 3.554/00; a regulamentação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia Licenciatura, o Despacho 

Governamental (06.07.2006), determinam o prazo para que as IES adaptem os 

projetos pedagógicos dos Cursos de Pedagogia às novas diretrizes. 

Nesse contexto de instabilidade das decisões governamentais, algumas 

Instituições já passaram por reformulações no Curso de Pedagogia, e algumas por 

mais de uma26, algumas formalizadas oficialmente, outras vividas no cotidiano de 

maneira informal. Essa dinâmica expressa um movimento constante das Instituições 

                                                 
26 Sobre o movimento reformulação do Curso de Pedagogia, ver o trabalho de Macedo (2001): “As 

Políticas de Formação de Ensino Fundamental: legitimação e resistência”. 
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de Ensino Superior, de buscar tentativas de aproximação da formação com as 

necessidades urgentes e complexas da atuação profissional. 

 
[...] não precisamos seguir fielmente o que está exposto no âmbito; 
podemos criar formas e formas de fazer viver a formação de 
professores (IES-6). 
Já vivíamos um estágio diferente; mesmo antes de ter uma proposta 
formal, a vivência vem antes (IES-2). 
 

Uma das marcas presentes e que aparece no currículo do Curso de 

Pedagogia das IES diz respeito à necessidade de reformulação do Estágio 

Supervisionado, que fez parte das preocupações de modificações no currículo, que 

foi sendo ampliado no decorrer das discussões. 

A prerrogativa legal de mudança na carga horária e na sua distribuição foi 

ressignificado no sentido de superar a visão de prática como etapa de finalização de 

curso, de maneira a avançar na perspectiva processual desde o início do curso, a 

exemplo da IES-6, quando aponta que 

 

[...] a gente começou a refletir a partir da própria prática de ensino. O 
que é que a gente podia fazer para fazer um estágio interventor, que 
não fosse aquele tipo de estágio, que tinha aquela limitação de horas 
de observação, horas de pequenas participações, até a licenciatura 
[...]; e quando se aborda na prática de ensino, a gente precisa mexer 
no que vem antes dela, nas disciplinas que vão estruturar essa 
prática. 
 

A organização do Estágio Supervisionado em forma processual tem sido uma 

marca de proposição manifesta pelo conjunto das instituições. Essas os articulam 

em diversos períodos com a prática de ensino, ao vivenciarem o Estágio 

Supervisionado no formato processual. Com esse contorno, diferenciam-se no que 

diz respeito à sua organização e à sua distribuição em relação ao modelo finalista, 

conforme aponta a IES-2: 

 

Nós temos as práticas, nós começamos as práticas no 4º período. Aí, 
a gente tem uma disciplina chamada estágio curricular na escola, 
depois a gente tem estágio 1, 2, 3 e 4 [...] então foram as únicas 
disciplinas que a gente deixou como pré-requisito, porque os 
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famosos pré-requisitos aqui eram ortodoxos. Agora, a gente não tem 
mais (IES-2). 
 
 

O formato e conteúdo discursivo do Estágio Supervisionado, no currículo de 

pedagogia, refletem a influência do trabalho interinstitucional, desenvolvido desde a 

década de 1980 (SANTIAGO; BATISTA NETO, 2000). Faz parte das questões 

curriculares do Curso de Pedagogia, historicamente, repensar o Estágio 

Supervisionado como processo que perpassa toda a formação do estudante. 

Essa proposta27 está estruturada em três princípios básicos: centralidade na 

formação profissional e na formação profissional do docente; aproximação entre 

espaço de formação e de exercício profissional e Prática de Ensino como processo 

de investigação pedagógica. 

Em resumo, o conjunto das instituições apresenta como marca discursiva, 

enquanto recepção e ressignificação no currículo, a preocupação com a redefinição 

da concepção do Estágio Supervisionado, enquanto prática de ensino, embora 

variando na forma. Algumas avançaram, ultrapassando o nível da discussão e da 

reflexão, ao elaborarem uma proposta formal curricular. Portanto, a compreensão de 

prática ultrapassa a dimensão da finalização, idéia de conclusão, e assume o 

entendimento processual. 

 

3.3 O Movimento das IES Frente às Reformulações Curriculares 

 

A movimentação histórica das IES que formam professores, de modo 

particular, ao longo das duas décadas do século passado e início deste século, 

desencadeou um processo de reformulação, cujo elemento comum é o processo de 

discussão no âmbito interno e externo das instituições. Esse movimento extrapola 

seus muros e não se dá uniforme nem homogêneo, entre as instituições 

envolvidas28. 

                                                 
27 A proposta apóia-se no texto sobre Estágio Supervisionado elaborado por Santiago e Batista Neto 

(2000). A IES-3, no último Encontro Estadual do Curso de Pedagogia em 1998, encontrava-se numa 
ampla discussão frente à elaboração de uma nova proposta para o Estágio Supervisionado. 

28 As discussões sobre o Curso de Pedagogia no Nordeste foram desencadeadas no Centro de 
Educação da UFPE, coordenada pela Profª. Drª. Maria Eliete Santiago e se expandiram pelo 
nordeste. Ver nota 21, capítulo 1. 
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O processo de reformulação nas IES não teve como razão única a legislação, 

haja vista que muitas delas desencadearam a discussão anteriormente à vigência da 

Lei nº 9394/96. Há um processo de discussão em curso na sociedade brasileira, 

nordestina e, particularmente, em Pernambuco, que ficou expresso quando a 

instituição IES-6 afirma: 

 

Foi a necessidade que a gente viu que o curso precisava responder 
ao que a sociedade queria do professor. Ele estava numa fórmula só 
de teoria, só de reflexão e precisava de partir para esse campo de 
estágio e pesquisa, de buscar o que escola estava querendo, o que 
era para a formação do professor. Então, foi isso que estimulou. 

 

Outro eixo de discussão e preocupação de reformulação curricular teve 

relação direta com o lugar e o papel da pesquisa, haja vista ser um conteúdo do 

discurso da legitimação. Então, entre as iniciativas de reformulação do currículo do 

Curso de Pedagogia, observou-se a preocupação com a pesquisa. 

A pesquisa nas Instituições de Ensino Superior tem o papel de desenvolver 

uma postura investigativa, integrativa, propositiva e de inventividade, isto por 

considerar a complexidade da realidade e das relações nela construídas. Essa 

identificação requer da formação, entre outras ações, a realização de pesquisas que 

produzam conhecimentos sobre os seguintes aspectos: os discentes e a realidade 

sociocultural em que estão inseridos; a interculturalidade, em que estes 

desenvolvem suas experiências não-escolares; processos e práticas de ensinar e de 

aprender, em diferentes meios socioculturais; propostas curriculares e organização 

do trabalho pedagógico e suas práticas.  

Entre as problemáticas educacionais que as instituições identificam como 

fontes de necessidade de investigações estão as diferenças de natureza étnico-

racial, de gêneros, necessidades especiais, respeito àqueles que não tiveram 

acesso à escola na idade própria, o acesso e a permanência do educando, na busca 

da aprendizagem no espaço educativo. Assim, o papel e o lugar da pesquisa na 

formação dos professores são uma marca das instituições, no sentido da sua 

importância para formação, pois possibilita 
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Estimular a curiosidade intelectual através da reflexão e da 
investigação científica; sendo o caminho para troca de saberes, de 
tecnologia e das tendências do momento presente, e isso significa 
dar conta de uma formação profissional socialmente crítica (IES-6, 
Ata Reunião, 2003-2007, p. 3). 
 
 

Dessa forma, as instituições têm a pesquisa institucionalizada através de 

núcleos de pesquisa, estruturados como Programa de Iniciação Científica. Neles são 

desenvolvidas pesquisas constituídas por grupos de professores, cujos projetos são 

elaborados por cursos ou de forma integrada, de maneira que a pesquisa apresenta-

se como prática e exercício da formação de professores.  

Vale salientar que a pesquisa é componente curricular nas instituições, 

materializada nas matrizes curriculares como metodologia do estudo, metodologia 

científica ou metodologia da pesquisa. Essa organização e desenvolvimento da 

produção do conhecimento através da pesquisa, seja como componente curricular 

ou como um programa institucionalizado, mostra que há um direcionamento da 

formação no Curso de Pedagogia, para a relação ensino-pesquisa no processo 

formativo do estudante. 

De forma mais ampla, o Curso de Pedagogia tem sido objeto de estudo, 

pesquisa, discussões e reformulações que têm levado em conta a realidade local e 

global. Esse movimento, que vem se desenvolvendo ao longo de mais de duas 

décadas, tem apresentado momentos de resistência, inovação das determinações 

oficiais, entretanto não implicou um comprometimento dos princípios das 

instituições, conforme a fala da IES-2: 

 

[...] apesar da imposição e exigências legais para a formação de 
professores, buscamos formas de comprometer os nossos princípios; 
com isso a gente ficava esperando como a coisa ia ficar, mas 
trabalhamos para manter os nossos princípios. 

 

Portanto, o processo de reformulação do conjunto das Instituições de Ensino 

Superior no estado parte das discussões internas e externas, buscando 

compreender as exigências e polêmicas em torno da formação de professores. Isso 

fica explícito no quadro nº 03, que mostra a dinâmica de reformulação das 
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instituições, a qual apresenta uma história política de formação no Curso de 

Pedagogia. 

 

 

QUADRO 03 
 

O PROCESSO DE REFORMULAÇÃO CURRICULAR DAS INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO E BASES DA 

DISCUSSÃO 

IES-1 

Discussão interna 
Envolvimento dos segmentos das faculdades, professores, alunos e egressos. 
Elaboração do projeto de curso. 
A realidade como base. 

ES- 2 
Discussão interna com o corpo docente 
Realização de seminários abordando as políticas de formação de professores, 
envolvendo o conjunto do Curso de Pedagogia, professores, coordenadores alunos. 

IES-3 
Discussão e apresentação do curso e objeto do curso de formação de professores. 
Realização de plenárias com os professores e alunos do Curso de Pedagogia. 
Votação de propostas de alguns professores. 

IES-4 

Uma equipe de professores isoladamente elaborou um documento trazendo uma 
trajetória histórica do Curso de Pedagogia. 
Organização das competências do Curso de Pedagogia de acordo com as diretrizes 
Trabalho no projeto político pedagógico. 
Não foi uma discussão conjunta; alguns professores pararam e pensaram alguma 
coisa. 
 Aguardando das novas diretrizes o rumo que será dado. 

IES-5 

A Instituição não tem uma definição clara diante das políticas de formação. 
A instituição contratou dois assessores para se encarregar de fazer as reformas e 
implementação do ISE e CNS, mas não temos nada definido. 
Aguardando. 

IES-6 
Realização de várias reuniões de estudo, porém sem fechar a matriz curricular. 
Foco de estudos: a relação teoria-prática, junto com os professores. 
Vivência de um processo avaliativo com os professores e alunos. 

IES-7 
 Iniciou um processo de reformulação. 
A partir das orientações legais de âmbito nacional Lei, Pareceres, Resoluções e Diretrizes 
Curriculares. 

 

No caso particular de Pernambuco, o conjunto das IES, no processo de 

reformulação curricular, é mobilizado pela discussão interinstitucional e aponta como 

elemento impulsionador a discussão interna, envolvendo vários segmentos 

institucionais: professores, alunos, coordenação. Embora parta do mesmo ponto, a 

mobilização deu-se de formas diferentes entre os envolvidos, no interior das 

instituições. 

Os anos de 1990 do século passado representaram a marca do processo de 

discussão, caracterizados pelos encontros que tiveram como foco a demanda da 
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formação de professores no Curso de Pedagogia. Este não mais atendia a demanda 

do mercado, sendo então urgente que as Instituições de Ensino Superior iniciassem 

um processo de reorganização curricular, inclusive no que se refere ao perfil do 

pedagogo, diante das mudanças nas políticas de formação de professores. 

A produção textual discursiva de base legal que as instituições tomam como 

eixo norteador, não determinante, aponta as exigências para formação de 

professores, referentes ao espaço de formação, princípios, tempo de formação e das 

diretrizes curriculares, como é possível observar no quadro nº 04, que mostra a base 

legal para reformulação curricular das IES: 

 
QUADRO 04 

 
BASE LEGAL PARA REFORMULAÇÃO CURRICULAR NAS IES  

 
BASE LEGAL EXIGÊNCIAS ESPAÇOS DE 

FORMAÇÃO 

LEI nº. 9.394/96 - Formação em nível superior.  Universidades - 
ISE. 

PARECER/CP nº. 
115/99 - Formação em nível superior. 

Curso de 
Pedagogia. - 
Curso específico 
de formação- 
CNS. 

RESOLUÇÃO/PR 
nº 01/99 

- Princípios de formação dos cursos e programas 
dos ISEs. 

Universidades- 
ISE. 

PARECER/CNE/CES 
nº 133/01 

Formação de professores para Educação Infantil e 
Anos Iniciais do ensino Fundamental. 

Institutos 
Superiores de 
Educação 

PARECER/CNE/CP  
nº 09/01; Gerado 
pelo DECRETO/PR 
nº 3.276/99 

Diretrizes para Formação do professor para a 
Educação Básica. 

Institutos 
Superiores de 
Educação 

RESOLUÇÃO nº 01 
CNE/CP 18 de 
fevereiro de 2002-  

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
de professores da Educação Básica, em nível 
superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 

Institutos 
Superiores de 
Educação 

Resolução/CNE/CP 
nº 02/02. 

Institui a duração e a carga horária dos cursos de 
Licenciatura de graduação plena de formação de 
professores da Educação Básica em nível superior. 

Institutos 
Superiores de 
Educação 

Diretrizes 
Curriculares 2006 

Curso de Pedagogia – Forma um profissional 
docente, no plano do ensino infantil e fundamental, 
normal médio, disciplinas pedagógicas e 
assessoria pedagógica. 

Instituição de 
Ensino Superior  

 

Esse conjunto de textos produzidos na esfera governamental, a partir da Lei 

9394/96 e seus desdobramentos, em forma de Resolução, Pareceres, Minutos, 
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Decretos e Diretrizes, configura e fundamenta o discurso da legitimação para as 

políticas de reformulação curricular. 

No entanto, os discursos são ressignificados a partir dos estudos que 

ocorreram quando dos processos de reformulação, conforme fala a IES-4: 

 
Com os estudos dos encontros institucionais, fizemos modificações. 
Isso, desde a década de 1980, nós passamos por um pouco da 
docência, de habilitações, docência do ensino médio, depois 
passamos para os anos iniciais da educação infantil. Depois nós 
tivemos um curso só para a docência nos anos iniciais e agora nós 
estamos com a formação e a docência, não apenas restritas às 
séries iniciais do ensino fundamental e acoplado aos estudos sobre a 
gestão. 
 

Faz parte do processo de reformulação curricular um movimento de 

reestruturação do curso, que vai acontecendo a partir da ampliação, e dos 

aprofundamentos em torno da formação. As instituições fazem mudanças, vivenciam 

um processo de redefinição no Curso de Pedagogia estruturado em habilitações e, 

após várias discussões, redirecionaram para um curso único. 

Faz parte do processo discursivo de reformulação curricular das IES a 

organização de grupos de trabalhos, como forma de estruturar a proposta curricular, 

segundo a IES-7: 

 

A luta foi grande até a gente conseguir fazer um grupo menor e que 
estava lendo, que estava fazendo as leituras, formulando os itens, 
fazendo os esquemas e [...] entre os dois ficou mais duas pessoas 
para equacionar esse projeto. 

 

No conjunto das IES é comum a prática de constituição de equipe de trabalho 

com a responsabilidade de organização e de sistematização do conteúdo formador 

do professor, a partir da uma concepção de formação. 

Resumindo, o movimento geral das Instituições de Ensino Superior tinha 

como finalidade repensar o currículo de formação de professores, Curso de 

Pedagogia, dada a necessidade da demanda social, exigências legais e 

reorganização do perfil da formação. 
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Independente das imposições legais, já havia se instalado nas IES um 

processo de discussão em torno da inadequação curricular, no que se refere ao 

perfil de profissional que estava sendo formando, assim como o seu próprio formato 

em habilitações, que não mais respondia às exigências da sociedade atual em torno 

da formação de professores, conforme uma das falas da IES-6: 

 

[...] o Curso de Pedagogia sofreu sérias modificações, inclusive com 
a questão das habilitações, e algumas foram extintas. Antes, nós 
tínhamos a habilitação também de orientação educacional. O curso 
foi se extinguindo aos poucos e segurou só com a habilitação, a 
licenciatura para magistério e com as habilitações para 
administração escolar e educação especial para deficientes da 
áudio-comunicação. Acho que a última turma extinguiu-se em 1989, 
mais ou menos, e no inicio dos anos 1990 só tinha duas habilitações. 
Então, gente pode ver […] a partir daí começou a preocupação de 
reformulação, a gente questionava o porquê da extensão do curso, o 
porquê da não procura nas habilitações. 

 

Em síntese, esse é movimento das IES. No que se refere às políticas de 

reformulação curricular, apresentam dinâmicas que se particularizam no interior de 

cada IES. Isso fica evidenciado através do movimento de construção de cada uma, 

como passamos a apresentar nas dinâmicas de reformulação curricular das três 

instituições entre as 07 (sete) analisadas. 

 

3.4 A Construção do Movimento Interno das IES  

 

No processo de reformulação das políticas curriculares para a formação de 

professores no Curso de Pedagogia, nas Instituições de Ensino Superior, no seu 

conjunto, ocorreram dinâmicas institucionais, peculiares, tanto nos seus processos 

discursivos, quanto em suas frentes, objeto de que trataremos daqui por diante. 

 

3.4.1. A IES-1: movimento de reformulação  

 

A IES-1 é uma instituição confessional, localizada no agreste do estado de 

Pernambuco, e tem em torno de meio século de existência, oferecendo cursos de 

bacharelado e licenciaturas. Entre as diversas licenciaturas encontramos o Curso de 
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Pedagogia. Essa instituição atende a uma diversidade populacional: um público 

formado por estudantes oriundos de diversos municípios do agreste e do sertão 

pernambucano. 

O movimento de reformulação curricular caracteriza-se por um longo e 

contínuo período de estudos e discussões. Esse processo em torno da reformulação 

dos cursos, especificamente da pedagogia, nasceu impulsionado pelas novas 

exigências sociais e tecnológicas da contemporaneidade e das reclamações e 

inquietações do coletivo dos professores e estudantes dessa IES. 

O quadro nº 05 é um demonstrativo-síntese desse movimento de 

reformulação e dos constituintes desse processo, razões, atividades, dinâmicas e 

agentes envolvidos. 

 

QUADRO 05 
 

PROCESSO DE REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS CURRICULARES NA 
IES-1 

 
 

REFORMULAÇÃO 
DAS POLÍTICAS 
CURRICULARES 

PROCESSO 

Início 

O início do processo de reformulação curricular das licenciaturas, ocorreu 
pelo Curso de Pedagogia. A reformulação vem se processando como 
discussão. Essa atravessa uma série de solicitações, de trabalhos exigidos, 
pelas mudanças legais ocorridas ao longo das últimas décadas de 90 e 
2000. 

Razões para 
realização da 
reformulação 

A discussão desencadeada na IES em torno da proposta curricular da 
instituição.  
Exigência provocada pela Lei nº 9394/96.  
Movimento das instituições em torno da defasagem da formação. Curso de 
Pedagogia. não atendia às exigências da atualidade, que levavam a 
emergência de reformulação do currículo. 
As inquietações geradas pelas novas solicitações legais e demandas 
apresentadas como novos requerimentos da sociedade.  
Novos requerimentos da escola à qual a demanda atende a formação.  

Atividades 

Discussão interna na IES. 
Discussão externa com outras IES do estado. 
Pesquisa com os egressos. 
Trabalho com grupos constituídos por professores e coordenadores. 

Pessoas 
envolvidas 

O coordenador do curso e a coordenação pedagógica geral da instituição 
foram os mentores da discussão. 
Os professores do curso. 
Alunos do curso e alunos egressos.  

Dinâmicas do 
Processo de 

Reformulação 

A perspectiva de abordagem pedagógica também perpassa as outras 
licenciaturas, perpassa inclusive os bacharelados. Processo de escuta dos 
professores do Curso de Pedagogia e de outros cursos. 
Escuta de professores de outros cursos e entidades como o SENAI, o 
SEBRAE, as Baterias Moura, que solicitam egressos do Curso de 
Pedagogia.  
Reformulação ampliada para além da participação dos professores e alunos.  
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Desenvolvimento de estudos buscando aprofundar questões, tais como: de 
que maneira o Curso de Pedagogia pode contribuir para os seus pares, não 
apenas para si mesmo? Não olhar apenas para o seu interior, mas olhar para 
o entorno, de que maneira, de que perspectiva? Em que medida esse 
conhecimento é solicitado e em que perspectiva? Quem é esse sujeito?  
Ampliação da discussão dos componentes curriculares para uma perspectiva 
mais ampla: olhar a sociedade. 
Discussão da formação para os movimentos sociais: por exemplo, o MST, 
que solicita especificidades no trato da questão pedagógica,  

 
O processo desencadeado pela IES-1, objetivando a reformulação curricular, 

ocorreu a partir da realização de encontros regulares e freqüentes na Faculdade e 

envolveu os professores do Curso de Pedagogia e das outras licenciaturas 

oferecidas pela instituição. Esse processo também contou com a participação dos 

estudantes em formação, egressos, coordenador do curso e a coordenação 

pedagógica geral. 

A discussão foi iniciada pela coordenação pedagógica geral do Curso de 

Pedagogia, pois entendia o coletivo que ela possuía com as condições necessárias 

para promover a escuta dos professores de outros cursos de licenciaturas, bem 

como para conduzir o processo como um todo.  

A escuta foi, ao mesmo tempo, elemento desencadeador das discussões e 

marca da IES-1, uma vez que enfatizava a escuta dos sujeitos dos vários segmentos 

institucionais. Foi através da escuta que a instituição buscou garantir as questões 

postas nos momentos de discussão em torno da necessidade das reformas 

curriculares, como também para a formação de professores, como deixa claro na 

fala institucional: 

 

Escutando um pouco essas pessoas é que a gente chegou à 
conclusão de que não seria interessante um único caminho para a 
formação desses sujeitos e nós tentamos ampliar mais a discussão. 
Os próprios componentes curriculares têm uma perspectiva mais 
ampla, olhar a sociedade, discutir essa perspectiva, os movimentos 
sociais […]; por exemplo, a gente tem um trabalho muito próximo 
com o MST. O MST tem especificidades no trato com a questão 
educativa, a questão pedagógica, então, escutar essas pessoas é, 
um pouco, contemplar essa formação de elementos que possibilitem 
esses sujeitos atuarem também nessas frentes (IES-1). 

  

A IES-1 inicia o seu movimento de reformulação dialogando não só com os 

sujeitos que compõem o processo de formação. A instituição se preocupou com 
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elementos sociais que têm proximidade com questões educativas e pedagógicas 

como, por exemplo, o MST. Essa marca possibilita ampliar a discussão e abre 

perspectiva de pensar os componentes curriculares de forma a atender outras 

frentes de atuação para o pedagogo. 

Outra marca dessa instituição e, conseqüentemente, de sua base discursiva é 

a formação humana e o trabalho coletivo, os quais estão presentes no movimento de 

reformulação curricular. Essa marca é percebida desde o início do processo, quando 

a IES promoveu encontros buscando aprofundamento e ampliação dos 

conhecimentos do campo pedagógico. 

O processo de escuta trouxe para a reformulação curricular inquietações que 

foram geradas pelas novas solicitações legais. Nesse sentido, o texto da Lei nº. 

9.394 de 1996 afirma, no título IX, artigo 3º, inciso 4, que: "até o fim da década da 

educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou 

formados por treinamentos em serviços”. Essa questão tornou-se conteúdo 

discursivo e marca da instituição. 

A urgência em habilitar o professor em nível superior, posta pelo discurso da 

legitimação, tornou-se conteúdo dos debates e discussões das instituições, 

particularmente, a IES-1, e provocou tensões e inquietações junto ao coletivo, não 

diferente do cenário nacional das políticas educacionais como um todo. 

Na dimensão do processo de escuta das instituições, essa IES identificou a 

preocupação de repensar a associação entre teoria e prática, o que vai atender não 

só aos imperativos legais que dizem da obrigatoriedade dessa relação, mas às 

necessidades de aproximação e reflexão da realidade social educativa em 

articulação com as teorias discutidas no processo de formação. 

No discurso da legitimação a dimensão teórica volta-se à adoção de formas 

em que a prática assume um papel relevante, justificando-se pela urgência de 

habilitar o professor em nível superior. Essa questão posta pela lei provoca 

inquietações nessa e nas demais instituições, apresentando-se como conteúdo-

chave para a reorganização do currículo de formação de professores. Além da 

questão do novo espaço de formação de professores, há as exigências de formação, 

que vêm concomitantemente com novos requerimentos que a sociedade elege. 
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No que se refere à discussão acerca da defasagem da formação, 

particularmente no Curso de Pedagogia, no interior da IES e na relação com as 

outras entidades e instituições, vimos que não há uma preocupação com o 

atendimento às exigências apenas legais da atualidade. Nesse sentido, fica 

declarada a emergência de reformulação do currículo do Curso de Pedagogia. Esse 

é o entendimento da IES-1, conforme expressa o seu discurso: 

 

[…] a sociedade está solicitando um pedagogo. Está solicitando 
conhecimento pedagógico em outras frentes de trabalho. Então, a 
gente precisa escutar. De que medida esse conhecimento está 
sendo solicitado e em que perspectiva? Que é que esse sujeito 
detém, que conhecimento é que ele dá conta; que serve, que é 
válido para outras ações. 
 

A fala institucional mostra a preocupação com a formação do pedagogo para 

atuar profissionalmente em outras áreas que não seja apenas a docência. A IES-1 

aponta para a necessidade de conhecer as exigências para atuação em outros 

espaços que podem demandar conhecimentos pedagógicos, como, por exemplo, 

setores como empresas, que estão solicitando a presença do pedagogo. No caso, 

foi citada a parceria da IES com Baterias Moura, que buscou egressos ou mesmo 

estagiários do Curso de Pedagogia. 

Apesar de apresentar-se na discussão da reforma a necessidade da 

formação, essa também se volta para a formação de professores para atuar em 

outros espaços que não escolares. A discussão não levou a materialização de um 

currículo pensado nem vivido para atender a essa demanda. Logo, o currículo 

enquanto conteúdo discursivo é pensado, mas não vivido. 

As discussões entre os professores e coordenação provocaram alguns 

questionamentos: Quais os requerimentos que são apresentados para que esse 

profissional tenha uma prioridade para atuar nesse campo? Diante da demanda de 

novos espaços de formação e atuação, são estruturadas reuniões para discutir a 

formação do professor, no Curso de Pedagogia. Esse processo ampliou a discussão 

para os componentes curriculares e para uma perspectiva mais ampla, que 

considerou o olhar para a formação de professores. Isso, enquanto currículo 

pensado. 
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O processo de reformulação curricular nessa instituição teve como produção 

a mudança no seu Regimento Interno, devido à questões já ultrapassadas, como 

mostra o trecho a seguir:  

 

[…] trabalhamos na reformulação do Regimento, fazendo um estudo 
das exigências legais que redefinem muitos dos parâmetros da 
formação de educadores […]; destaco, para mexer no Regimento 
Interno, tomamos como base os documentos produzidos pela 
ANFOPE, fizemos um estudo aprofundado (IES-1, Ata Reunião, 
1997). 
 

Em resumo, entre as produções da reforma está a reformulação do 

Regimento Interno. Também como resultado do processo de reforma do currículo, a 

instituição define a concepção do curso de formação. A concepção do Curso de 

Pedagogia no texto do projeto do curso é a seguinte: 

 

Pensar a concepção do Curso de Pedagogia implica na 
compreensão da educação como uma prática de formação do ser 
humano, sujeito histórico, com capacidade de criar, de ressignificar, 
de desenvolver-se em várias dimensões, de intervir e transformar, 
problematizando e enfrentando o seu mundo, sua realidade (IES-1, 
Projeto Pedagógico). 
 

A instituição, a partir da sistematização das discussões, define que o Curso 

de Pedagogia formará profissionais docentes para atuarem na Educação Infantil, 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas pedagógicas para a 

formação de professores nos cursos de Magistério na modalidade Normal Médio e 

na gestão de processos educativos, conforme explícito em seu projeto de curso.  

Há avanços na concepção do curso, que antes era formado por habilitações, 

e, a partir de então, a gestão passa a ser um conteúdo formador que vai permear 

toda a formação do profissional que irá atuar no campo educativo. Para essa 

decisão a instituição toma também como referência a base legal, especificamente: 

 

A Resolução CNE/CP nº 01, no seu art. 4º, § Único informa que “as 
atividades docentes também compreendem participação na 
organização e gestão de sistemas e instituições de ensino”. Nos 
incisos I a III, apontam como atividades docentes atribuições de 



 110

planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 
avaliação. O art. 5º informa o pedagogo como o profissional 
capacitado a “participar da gestão das instituições, contribuindo para 
a elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e 
avaliação do projeto político-pedagógico”.  
 

Dessa forma, fica expresso que o processo discursivo da instituição 

desencadeou mudanças no conteúdo dos debates nas reuniões, de colegiados, 

coordenação, plenárias e seminários, e nas necessidades internas da própria 

instituição, tais como a definição da docência como base da formação, as bases da 

concepção e do perfil do Curso de Pedagogia. 

 

3.4.2. A IES-4: movimento de reformulação 

 

A IES-4 é uma instituição da rede pública estadual situada na Zona da Mata 

de Pernambuco e tem mais de três décadas de existência, oferecendo bacharelado 

e licenciaturas. Essa IES atende a uma diversidade populacional, o que significa um 

público formado por estudantes oriundos de diversos municípios da zona da mata. 

Está organizada por departamentos e coordenação de curso. Iniciou o seu processo 

de reformulação curricular a partir das exigências legais postas na legislação, que 

trata da formação. Assim, o movimento de reformulação curricular caracteriza-se por 

longo e contínuo período de estudo e discussão, como mostra o quadro nº 06, a 

seguir: 
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QUADRO 06 

 
MOVIMENTO DE REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS CURRICULARES NA IES-

4 
 

REFORMULAÇÃO 
DAS POLÍTICAS 
CURRICULARES 

PROCESSO 

Início 
Iniciou discutindo a reformulação do Curso de Pedagogia, porque o curso 
como estava estruturado não atendia às demandas do mercado, da 
sociedade, nem do que os alunos buscavam. 

Razões para 
realização da 
reformulação 

O processo de mudança da sociedade. 
Defasagem do curso em face da realidade.  
O perfil do curso estava ultrapassado e não atendia à demanda da 
sociedade. 
Insatisfação dos alunos com a formação que oferecia o curso, pois o 
mercado de trabalho já não absorvia o perfil de pedagogo que se 
colocavam no mercado. 

Atividades 

Discussão interna. 
Discussão externa com outras instituições do estado. 
Equipe de professores, que elaborou um documento, trazendo uma 
trajetória histórica do Curso de Pedagogia.  

Pessoas 
envolvidas 

O coordenador do curso.  
Uma equipe de professores do curso. 

Dinâmicas do 
Processo de 
reformulação 

Encontros com coordenadores de outros cursos, com professores, em 
Petrolina. 
Encontros na Reitoria para discutir a reformulação dos cursos de uma 
maneira geral.  
Há três unidades de ensino. Cada unidade trabalhava diferente, com um 
perfil diferente de pedagogo, considerando as diferenças regionais, mas 
também a dificuldade de integração das três.  
Nos últimos cinco anos o curso de Petrolina e o curso de Garanhuns 
fizeram uma reformulação. 
O movimento procurou aproximar as unidades da universidade, mas cada 
uma terminou fazendo a sua reformulação. 
A LDB apontava desde 96 para um novo perfil de formação de 
professores. Era preciso atender a professores que estavam nas redes 
públicas que não tinham formação; então organizaram o programa 
especial de graduação em pedagogia, que é o Progrape, para atender a 
essa demanda.  
Houve uma integração das unidades, mas em torno do Progrape, não em 
torno do curso regular. 
Foi feita uma proposta de curso, um projeto de curso que ele avançou 
muito do que eram os cursos regulares, do ponto de vista da concepção, 
do ponto de vista da matriz curricular, da visão que se tinha da teoria-
prática 

 

A IES-4 apresenta uma complexidade em relação às demais, por ser 

estruturada em três unidades de ensino, funcionando em três regiões diferentes do 

estado de Pernambuco, cada uma delas trabalhando com um perfil de curso 

diferente. Essa foi uma das razões que desencadeou o processo de reformulação 

curricular, como podemos observar no extrato de fala seguinte: 
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Havia uma necessidade de uma construção coletiva do Curso de 
Pedagogia, pois cada instituição tinha um perfil de curso, mesmo 
sendo a mesma universidade. Então foi preciso pensar o curso para 
instituição na totalidade (IES-4).  
 

Outro aspecto que levou à implementação da reformulação curricular tem 

relação com a organização do Curso de Pedagogia, que não atendia a demanda do 

mercado, e isso ficou bem claro através da aplicação de questionários, aos alunos 

do curso. Vejamos: 

 

[…] os questionários que aplicamos com os alunos do Curso de 
Pedagogia mostravam o quanto o nosso currículo não atendia as 
expectativas dos alunos, e do jeito que estava não preparava para 
exigências atuais desse profissional.  

 

Nessa IES a emergência de reformulação do currículo provoca um movimento 

da instituição em torno da defasagem que apresentava o curso, cujo perfil estava 

ultrapassado, não mais atendendo a demanda da sociedade, o que gerava uma 

insatisfação dos alunos. 

As discussões foram desencadeadas com uma equipe de professores, um 

grupo de trabalho que elaborou um documento, trazendo a trajetória do Curso de 

Pedagogia como primeiro passo para a sistematização da reformulação curricular, 

contando também com a participação do coordenador do curso e coordenadores de 

outras licenciaturas. 

 

Organizamos um grupo de trabalho para pensar o Curso de 
Pedagogia, inclusive com a participação do coordenador do curso e 
das licenciaturas, de maneira a organizar um estudo sobre a 
trajetória do Curso de Pedagogia para compreender o curso e daí 
iniciar uma nova proposta (IES-4).  

 

Apesar dos encontros para a discussão da reforma curricular, cada unidade 

de ensino trabalhou na reforma isoladamente. Diante dessa dificuldade a IES-4 

buscou um movimento de aproximação das unidades de ensino, mas mesmo assim 

não aconteceu efetivamente o processo de integração entre as unidades.  
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A instituição participou de discussões curriculares, desencadeou um processo 

de discussão interna e externa. Essa IES apresenta como elemento impulsionador 

as discussões que vinham acontecendo nos encontros com outras instituições no 

estado – os encontros interinstitucionais – e a partir das discussões internas com 

professores, coordenadores do curso. 

 

Foi bastante significativa a nossa participação nos encontros das 
instituições; era muito importante. Pena que depois fomos tomando 
rumos isolados. Mas os encontros ajudaram e representou o início 
do pensar o curso (IES-4).  

 

Internamente a instituição constrói formas de mobilização e organização cuja 

grande dificuldade foi a organização efetiva de uma participação dos diversos 

segmentos das três unidades. 

 

Apesar de articularmos encontros com as unidades, não 
conseguimos a adesão do conjunto da instituição. Com isso cada um 
ficou fazendo sua própria reforma. Mesmo a gente tentando 
organizar os encontros de discussão na Reitoria, não tivemos grande 
sucesso. 
 

A preocupação era atender as exigências legais, e como esse era o foco da 

discussão dessa instituição, a ação mobilizadora foi buscar ver o que a legislação 

solicita da formação de professores para se apropriar e trabalhar na reforma do 

curso. 

 

A Lei nº 9394\96 trouxe solicitações para organização do Curso de 
Pedagogia. Era preciso saber o que dizia a lei e aí buscar atender, 
incluir na nossa reforma curricular; para isso fomos buscar ajuda 
externa, pessoas que sabiam explicar qual deve ser o nosso 
procedimento.  
  

O processo de reforma do currículo do Curso de Pedagogia resultou, no 

estudo dos documentos legais, numa nova organização de um projeto de curso, 

como as mudanças no formato de habilitações, que foi extinto, além de buscar 

atender a demanda da sociedade. Dessa forma, essa IES declara a importância 
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desse movimento que se instaurou para repensar a formação de professores no 

Curso de Pedagogia, a partir do que está posto no âmbito do discurso legal. 

 

O projeto do Curso de Pedagogia foi todo modificado; tem o 
levantamento histórico da instituição, a legislação, o que ela 
determina. O curso nessa reforma forma o professor para atuar na 
Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental.  

 

Apesar de a instituição apontar como referência a construção curricular do 

Curso de Pedagogia como uma necessidade que sinalizasse para atender a 

demanda da sociedade atual, coloca como uma questão primeira instrumentalizar o 

aluno com uma formação para atender as exigências do mercado.  

 

É preciso que o curso se aproxime das exigências do mercado, 
porque o aluno pode ficar sem campo para atuar; é preciso ter muita 
atenção, a essa questão. 
 

O discurso dessa instituição aponta a importância da discussão conjunta, a 

reflexão em torno da formação que se aproxime de uma perspectiva de currículo 

interdisciplinar, voltado para a construção do conhecimento. 

 

[…] o currículo do Curso de Pedagogia precisa assumir uma 
dimensão interdisciplinar; não dá para pensar o currículo 
isoladamente das questões mais amplas e pedagógicas. 
 

Apesar da intenção de um projeto de curso em conjunto, esse não foi 

construído pela comunidade, nem pensado coletivamente, mas por um pequeno 

grupo isolado. 

A presença de assessorias externas nessa IES é uma forma de saber como 

poderia desenvolver o projeto curricular, uma vez que vem de outra realidade, e 

podia trazer o esclarecimento para nossas dúvidas de não ter participado do início 

do processo da reforma curricular. 

 

Nós sentíamos a necessidade de assessorias externas, pois 
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esgotava-se a nossa condição de efetivar a reforma do curso, pois a 
legislação, às vezes, não é tão clara. 
 

A reformulação curricular trouxe como resultado a reforma do Curso de 

Pedagogia, tanto no seu aspecto organizacional como também no que se refere ao 

redirecionamento da concepção de formação e do perfil do pedagogo, que não era 

organizado por habilitações, como mostra o projeto do curso: 

 

[…] a formação profissional do Curso de Pedagogia será para formar 
o profissional docente, para atuar em espaço escolar e empresas. 
Desenvolver competências sociais e pedagógicas, em sua dimensão 
técnica e conceitual (Proposta Pedagógica, 2005). 

 

Identificamos avanços na concepção do curso, que tinha sua constituição por 

habilitações. Dessa forma, fica expresso que o processo de reforma curricular da 

instituição desencadeou modificações em torno do espaço de atuação e perfil do 

Curso de Pedagogia.  

O processo de tensões internas entre as unidades, a organização de um 

grupo para pensar as políticas curriculares para a formação de professores, a 

definição do formato do curso e o espaço de atuação do profissional oriundo desse 

curso são resultados do movimento de reformulação curricular. 

 

3.4.3 A IES-7: movimento de reformulação 

 

A IES-7 é uma instituição confessional, localizada na região metropolitana da 

cidade do Recife, com 60 anos de fundação, voltada para a formação de professor 

no Curso de Pedagogia. Está organizada por diretorias e conselhos: conselhos 

departamentais e conselhos da congregação. Iniciou o processo de reformulação 

curricular a partir da exigência legal posto na legislação que trata da formação e os 

espaços de formação e as diretrizes curriculares. 

Para desencadear o processo de reformulação curricular, essa Faculdade 

optou pela representação de vários segmentos da instituição, formando um coletivo 
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e utilizando-se de dinâmica de estudo e de discussão em grupo e em plenos, em 

torno da reformulação do currículo do curso pedagogia, como pode se visualizar no 

quadro nº 07, a seguir: 

 
 

QUADRO 07 
 

MOVIMENTO DE REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS CURRICULARES 
IES – 7 

 
MOVIMENTO PROCESSOS 

Início 

Iniciou um processo de reformulação em 2004, quando começou a pensar a 
necessidade de adequar o Curso de Pedagogia à nova lei, a uma nova 
legislação. 
  

Razões para 
realização da 
reformulação 

A demanda do professor, a legislação e as exigências da sociedade por um 
curso de formação de professores mais dinâmico, mais moderno, mais 
condizente com o momento atual.  

Organização 
dos trabalhos de 

reformulação 

Discussão interna. 
Pesquisa com os egressos. 
Assessoria externa do sul do país. 

Pessoas 
envolvidas 

Professores, chefes de departamentos, diretorias, conselhos e conselho da 
congregação. 

Dinâmica do 
Processo de 
reformulação 

- A partir de estudos sobre o Curso de Pedagogia e as novas demandas de 
formação.  
- Identificação da insatisfação com o currículo, que não atendia às perspectivas 
dos alunos e às exigências da sociedade com relação à atuação desse 
profissional. 
- Realização de diagnóstico com os alunos. 
- Levantamento entre os alunos, buscando saber qual o desejo dos que queriam 
educação infantil e os que queriam Ensino Fundamental. 
- Estudos das orientações provenientes do MEC acerca do Curso de 
Pedagogia, que naquele momento definia a sua atuação em ensino infantil e um 
docente de ensino fundamental. 

 
A IES-7 desenvolveu no âmbito do processo de reformulação uma prática 

coletiva no formato de fóruns de discussão, mas a reformulação curricular deu-se 

apoiada em uma assessoria externa oriunda do sul do país. 

 
 
[…] a instituição, através da direção, buscou uma assessoria do sul 
do país, para coordenar e sistematizar a reformulação curricular das 
licenciaturas, entre elas, o Curso de Pedagogia, porém nós tínhamos 
uma produção, pois já vínhamos discutindo, internamente,e com as 
outra instituições, nos encontros interinstitucionais (IES-7). 
 

Esse processo foi vivenciado em três fases: na primeira houve a realização de 

um diagnóstico dos alunos em torno de suas perspectivas e expectativas acerca do 
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Curso de Pedagogia; na segunda fase, foi feita uma discussão em torno da reforma 

curricular, que apresenta como elemento constitutivo estudos acerca do Curso de 

Pedagogia, atuação do profissional oriundo dessa formação, demanda do mercado e 

da sociedade e os imperativos legais; na terceira fase, a elaboração de projeto, 

produção científica, tanto em termos institucionalizados, quanto no âmbito da 

ampliação de estudos da temática.  

Os estudos sobre o Curso de Pedagogia e as novas demandas de formação 

desencadearam o processo de reformulação do currículo, a partir da identificação da 

insatisfação dos alunos com o currículo, que não atendia às perspectivas e às 

exigências da sociedade. 

 

Iniciamos um processo de estudo, a partir de uma pesquisa-piloto 
com os alunos do curso, para identificar a real necessidade e 
demanda da formação do Curso de Pedagogia.  
 

Através da realização de diagnóstico com os alunos egressos e os que 

estavam cursando, foi possível identificar que havia uma insatisfação entre os 

alunos, no que se refere ao campo de sua atuação. Os estudos e orientações 

provenientes do MEC acerca do Curso de Pedagogia, que, naquele momento, 

definia a sua atuação em Ensino Infantil e em Ensino Fundamental, apontavam para 

a necessidade de conhecer as políticas curriculares, vividas de uma forma mais 

intensiva, essencialmente por conta dos imperativos legais, materializados em forma 

de lei e de seus desdobramentos. 

 
 
Fizemos internamente na instituição um estudo da legislação, tanto 
em grupos pequenos como nos plenos do departamento, e também 
participamos dos fóruns, promovidos pela ANFOPE e pelos 
encontros interinstitucionais das Instituições de Ensino Superior (IES-
7). 
 

Percebe-se que na terceira fase a elaboração do projeto de reformulação de 

curso específico dessa IES caracteriza-se pelo modo como se desencadeou a 

discussão em torno do debate do conteúdo formador, em meio à diversidade das 

formas dos processos de debate que assumem as instituições. 
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As etapas do processo de reformulação iniciam-se pela necessidade de 

reformulação e adequação do Curso de Pedagogia à nova legislação, que tem como 

marco a Lei nº 9394/96. Nesse campo de interferência, nessa IES, as políticas 

curriculares são produzidas por diferentes produções discursivas: os textos legais, 

pesquisa com os egressos e constituição de comissões.  

A produção discursiva da instituição apresenta um conjunto de perspectivas 

interpretativas que envolvem diferentes sujeitos e relações entre o professor, o 

aluno, a escola e as histórias de vida no âmbito público e individual. Vejamos como 

essas questões estão elucidadas na Ata da Reunião do Pleno em 2001: 

 

[…] o aluno aponta a necessidade de um curso que o prepare para 
atuar em outros espaços que não o escolar; já na fala dos 
professores está a necessidade de rever o curso, para não cairmos 
numa formação com lacunas e sem sustentação teórica. E não 
podemos [deixar] de ver qual é a necessidade da escola.  

 

A tensão faz parte do processo de reforma dessa instituição, essencialmente 

no que se refere ao espaço de atuação do pedagogo, devido à demanda tanto no 

âmbito local quanto global. Além disso, havia requerimentos e concepções 

diferentes no conjunto da instituição.  

Então, a presença de uma assessoria externa para essa IES é questionada 

pela mesma, tendo em vista que o assessor não participou do processo da reforma 

curricular: 

  

Nós não sentíamos necessidade de uma assessoria externa, pois já 
tínhamos o momento conjunto com outras instituições e já 
estávamos adiantados nos nossos debates e discussões (IES-7). 
  

O movimento de reformulação curricular trouxe como resultado a reforma do 

Curso de Pedagogia, tanto no seu aspecto organizacional como no 

redirecionamento da concepção de formação e do perfil do pedagogo, como mostra 

o projeto do curso, ao afirmar que 
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concebe a formação profissional como uma construção dinâmica, 
tomada em suas dimensões: conceitual, social e experimental, 
interdependentes e elaboradas nas relações coletivas do trabalho 
pedagógico. A competência adquirida pelo profissional em formação 
ultrapassa o ato de ajustar os sujeitos do conhecimento a uma 
dimensão técnica, partindo do pressuposto que eles se tornem 
competentes quando desenvolvem uma formação fundamentada no 
SER, no SABER, no FAZER e no CONVIVER, segundo afirmações 
contidas no relatório da UNESCO (Projeto Pedagógico, 2006). 

 

Nos discursos encontram-se medidas que traduzem a organização e seleção 

do conhecimento, porque, ”sendo o currículo, o esteio de qualquer projeto formativo 

e um campo permanente problematização do conhecimento, qualquer alteração que 

se pretenda no domínio da educação terá de ser em termos curriculares” 

(MORGADO, 2005, p. 45). Logo, as políticas curriculares vividas por esta e pelas 

outras IES constituem um movimento de discussão. 

 

3.5 O Currículo na Dimensão do Vivido 

 

O Currículo pensando e vivido está num constante movimento dialético, pois 

ambos se constituem simultaneamente. Assim, o currículo é visto como uma 

construção social, como resultado de um processo de constantes conflitos e 

negociações. O processo de construção do currículo vivido dá-se imbricado com o 

pensado, e isto fica evidenciado à medida que identificamos as marcas das IES.  

 

Durante as discussões, nos deparamos com divergências quanto à 
atuação do professor em outros espaços que não o escolar. Por isso, 
em uma única reunião passava-se muito tempo no mesmo tema, 
para conseguir chegar a um consenso... Mas a partir dos debates 
onde íamos discutindo o curso e seus pontos urgentes, para ser 
modificado, registrávamos para ser trabalhado no grupo menor da 
reforma curricular, e depois nós inseríamos na proposta, elaborada 
pelo grupo menor (IES-7).  

 

Entre as marcas comuns das Instituições de Ensino Superior está a 

participação em encontros interinstitucionais. Essa marca do discurso das 

instituições apresentou-se como um dos elementos desencadeadores do processo 
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de reformulação do currículo do Curso de Pedagogia. Tornou-se elemento para 

construção e constituição do currículo pensado e vivido.  

É recorrente no discurso das instituições o estudo da legislação, que se 

tornou também uma marca discursiva, de modo que a estruturação e a organização 

do currículo pensado partem do estudo, instrumento de aprofundamento no currículo 

vivido.  

Apesar de as instituições apresentarem a exigência de repensar o espaço de 

atuação de formação do pedagogo, como ficou evidenciado durante o processo de 

discussão do currículo, isto não implicou que o resultado fosse a execução do 

pensado.  

 

Muita coisa que era pensada e discutida nos momentos de discussão 
nem sempre podia ser colocado na proposta, porque no grupo menor 
fazíamos uma conversa mais aprofundada e chegávamos à 
conclusão que não poderia ser incorporado (IES-1). 

 

A partir do discurso das IES, no currículo vivido, algumas questões não são 

incorporadas, mas silenciadas. 

 Assim, é silenciada pela instituição a perspectiva de um currículo numa 

dimensão empresarial, demanda presente no currículo pensado, e isso fica 

evidenciado no currículo vivido, na medida em que, em sua proposta curricular, faz a 

opção pela docência como eixo da formação e como campo de atuação, espaços 

escolar e não escolar. 

Toda instituição faz a opção por um currículo. A IES-1 faz a opção de 

preparar o estudante de pedagogia para atuarem em outros espaços, conforme 

mostra o projeto de curso da IES-1: 

 

O Curso de Pedagogia, ao se propor basicamente a formar 
profissionais da educação, deverá abordar o fenômeno educativo em 
suas múltiplas perspectivas, o que requer do processo de formação 
do pedagogo o conhecimento teórico-prático da docência. Com essa 
compreensão, no Curso de Pedagogia desta instituição a experiência 
com a docência se faz um dos pilares que sustentam a sua 
composição, também porque, apesar da ampliação dos espaços de 
atuação profissional, ainda é a escola que se constitui como o lugar 
de referência (Projeto Pedagógico, p. 1). 
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No discurso dessa instituição faz parte do currículo pensado e vivido do Curso 

de Pedagogia a formação do pedagogo para o trabalho pedagógico, como fenômeno 

educativo. Neste sentido, um dos pilares da formação é a docência ampliada, cuja 

função está para além da sala de aula. Esse discurso da instituição vai ao encontro 

das proposições do movimento dos educadores, através da ANFOPE. 

Mesmo aquelas IES que contemplaram o conteúdo discursivo do currículo 

pensado, no que se refere à demanda social do espaço de atuação do pedagogo, a 

exemplo da IES-7, fica silenciado o processo de discussão de reformulação 

curricular, uma vez que no currículo vivido a ênfase está em atender a exigência 

legal, conforme está dito no projeto do curso em sua introdução: 

 

O Curso de Pedagogia da IES-7 está embasado LEGALMENTE: 
 

- Parecer CNE/CP nº. 5/2005  
- Parecer CNE/CP nº. 3/2006  
- Resolução CNE/CP nº. 1, de 15.03.2006. Institui Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
Licenciatura (Proposta Pedagógica, p. 3). 
 

Outro aspecto que identificamos nos discursos das Instituições de Ensino 

Superior diz respeito à concepção de formação, que, muitas vezes, com o intuito de 

atender aos imperativos legais, desconsidera a reflexão de que o currículo é 

seleção.  

A IES-7, de forma a atender a exigência legal, define que o Curso de 

Pedagogia tem como objetivo:  

 

Formar profissionais da educação para atuar no exercício da 
docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, nos cursos de Ensino Médio na modalidade Normal, 
de Educação Profissional - na área de serviços e apoio escolar e em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos 
e na gestão de processos educativos escolares e não-escolares 
(IES-7). 
 

Desta forma, o currículo dessa instituição direciona-se para uma formação em 

que se busca atender o conjunto das possibilidades de formação que o Curso de 

Pedagogia pode oferecer. Fez parte de uma das marcas discursiva da IES-7 o 
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atendimento às exigências do discurso da legitimação. 

Fez parte do conteúdo discursivo a formação sólida e ampla, teórica, humana 

e técnica, tanto no movimento interno de discussão do currículo, como externo nos 

encontros institucionais. A opção da instituição foi por um currículo que desse conta 

das várias possibilidades formativas. 

Nessa mesma direção a IES-4, apesar de apontar a inserção no processo de 

discussão de reformulação curricular, silencia o interdiscurso em torno da formação 

de professores, vivido nos encontros interinstitucionais. Isto fica explícito quando o 

vivido no processo de reformulação curricular apresenta-se dissociado da 

construção discursiva das instituições, conforme a IES-4 declara que: 

 

Alguns cursos foram reformulados antes do Curso de Pedagogia, 
porque não dependiam das Diretrizes [...], o Curso de Pedagogia 
demorou mais para reformular esse processo, para reformar o 
currículo, a matriz, a concepção toda. 

 

Então, mesmo com um período de discussão, isso não quer dizer que a 

reformulação do currículo vivido tenha sido o do interdiscurso ou da demanda social, 

mas esteve mais articulada à exigência legal. 

Esta realidade mostra os distanciamentos do processo de discussão vivido 

pela instituição, que não foi instrumento para elaboração do projeto do curso, ou 

seja, não foi objeto de reflexão e inserção na construção do currículo vivido. 

Nessa Instituição de Ensino Superior a construção das políticas curriculares 

não ocorreu pela participação da comunidade. Sua intencionalidade era garantir a 

formação de acordo com as exigências e orientações do discurso legal presente nas 

Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia. 

Em resumo, inexiste uma relação linear no processo de construção do 

currículo pensado e vivido, ou seja, não são etapas estanques, nem uma é 

conseqüência da outra, pois a relação entre o pensado e o vivido consiste num 

movimento que envolve os diversos contextos de influências num movimento de 

circularidade, numa dinâmica dialógica. Assim as políticas curriculares de formação 

de professores se materializam num movimento entre o local e o global. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A finalização de um trabalho de pesquisa remete-nos aos objetivos, ao ponto 

de partida da investigação. No caso desta pesquisa procuramos compreender como 

as políticas curriculares corporificam-se no processo de reformulação curricular com 

vistas à formação de professores no Curso de Pedagogia, das Instituições de Ensino 

Superior. 

A materialidade das políticas curriculares nas IES ocorreu a partir de 

processos de discussão em torno do objeto, identidade do Curso de Pedagogia, que 

havia iniciado nos anos de 1980 do século passado. Isto significa que o processo de 

reformulação curricular nas IES em Pernambuco antecede a Lei nº 9394/96. Logo, 

as razões que produziram as reformas curriculares nas IES não ocorreram apenas 

por conta das exigências do discurso da legitimação, mas por um processo histórico 

de encontros interinstitucionais e de demandas sociais, configuradas no discurso da 

resistência. 

Assim, as IES recepcionaram e ressignificaram as políticas curriculares para 

formação de professores, com traços particulares, ocorrendo de modo diferenciado 

em cada uma e no conjunto das instituições. Algumas direcionaram a atenção para 

adaptar as exigências legais e outras fizeram a opção para realizar a reformulação 

do currículo a partir da participação coletiva externa nos encontros com outras IES. 

As instituições instalaram grupos de estudo para aprofundamento, 

conhecimento do discurso da legislação, de forma a identificar as principais 

modificações para atuação e formação do profissional docente, essencialmente no 

que se refere ao saber e aos aspectos que caracterizam a profissão de professor. 

A posição das IES acerca do exercício da profissão docente foi a de 

considerar o contexto pedagógico, a partir das práticas da sala de aula, no contexto 

profissional, além de buscar garantir os valores, a concepção de educação 

constituída pela instituição nos diferentes momentos históricos, de modo a não 

perder as suas marcas discursivas. 

Pesquisar as questões relativas às políticas curriculares e à formação de 

professores levou-nos a compreender a dinamicidade das reformas curriculares e 
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suas implicações para a formação, em meio às reformas educacionais que vêm 

acontecendo no Brasil e em outros países. Um exemplo é Portugal, cujo atual 

cenário das políticas educacionais provocou tensões tanto no processo de 

reformulação, quanto na implementação das políticas curriculares para a formação 

de professores das Instituições de Ensino Superior. 

Tais Instituições mostraram como postura institucional a necessidade de 

conhecer as políticas curriculares para formação de professores no Curso de 

Pedagogia, em vista da compreensão do que está posto como exigência nacional e 

local. 

Os discursos da legitimação e da resistência influenciaram as propostas dos 

cursos de formação de professores, Curso de Pedagogia, nas Instituições de Ensino 

Superior. A materialidade das políticas curriculares nos processos de discussão 

apontou que, apesar das exigências do discurso da legitimação, as IES buscaram 

alternativas de uma organização curricular que considerasse os fundamentos dos 

processos de discussão do currículo pensado, a relação teoria-prática, relação 

ensino, pesquisa e extensão, em direção a uma formação sólida.  

Neste sentido, a primeira ação do conjunto das instituições foi retomar as 

discussões construídas nos encontros interinstitucionais e fortalecer as discussões 

no seu interior, tendo em vista a garantia desses fundamentos. Outra ação que 

merece ser ressaltada foi a organização de grupos de trabalhos para sistematização, 

organização e socialização dos produtos para a reforma curricular, resultando numa 

tendência para o trabalho coletivo, podendo ser lido também como processo de 

formação continuada institucional. 

No que se refere à relação teoria-prática, as instituições, que já haviam 

iniciado um processo de discussão em torno do papel da prática de ensino e do 

estágio supervisionado, deram continuidade, organizando as propostas de prática 

numa dimensão processual, no seu conjunto. 

Na verdade, a formação sólida como princípio e base do processo de 

formação do profissional docente apresentou-se como eixo articulador da formação 

de professores, no processo de reformulação curricular. Esta fez parte do conteúdo 

da discussão e das propostas curriculares do conjunto das Instituições de Ensino 

Superior em sua globalidade.  



 125

As marcas discursivas revelaram peculiaridades que traçam as diferenças e 

as perspectivas políticas, epistemológicas e profissionais de cada Instituição de 

Ensino Superior. O texto da legitimação traz a marca da legalidade e da certificação 

como cânones do discurso político internacional, representado pelo Banco Mundial e 

pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Relaciona-se e corresponde a uma 

concepção política de formação, tecida pela legislação e materializada nos 

documentos oficiais emanados de diferentes esferas. 

Mesmo sendo o discurso da legitimação um dos veículos de implementação 

das políticas curriculares, cujo foco de mudança são os cânones das reformas do 

paradigma neoliberal, isso não significou que as reformas das instituições foram 

direcionadas para uma transposição do discurso da legitimação. Isso porque no 

processo de recepção e ressignificação foram consideradas diversas linguagens 

curriculares que contemplam a noção de currículo como movimento, logo, numa 

perspectiva contextual e processual. 

Assim, foi possível perceber que a política é mais do que o documento 

curricular, ainda que o tome como fonte principal para o seu pensar e elaborar. Os 

seus sentidos são construídos em espaços de formação, que no interior das 

Instituições de Ensino Superior se dão através de debates, embates e contestações, 

mas também de alguns consensos.  

A trajetória desenvolvida pelas IES mostra que elas recepcionam as reformas 

num duplo olhar: empenham-se para efetivá-la, conforme sejam as exigências mais 

fortes, mas também para ressignificá-las, por atribuição de sentido, o qual se articula 

com os objetivos de cada uma das Instituições de Ensino Superior. 

Os estudos realizados sobre políticas educacionais e sobre políticas 

curriculares mostram que as mudanças do contexto de influência, do contexto de 

produção de texto e do contexto da prática interferem e mobilizam a constituição e 

reconstituição das reformas curriculares, pois os contextos se entrecruzam. 

Dessa maneira, as reformas das políticas curriculares mostram contradições, 

que levam a crises e tensões no interior das Instituições de Ensino Superior, no que 

se refere ao espaço de atuação, enquanto lócus da formação de professor e os 

conteúdos de formação. Isto ficou evidenciado na medida em que foi criado outro 

espaço de formação, desconsiderando os questionamentos das IES ao longo de 
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suas trajetórias de formação do profissional docente, bem como o tempo de duração 

das reformas para resistir às determinações da política nacional. 

Esse cenário contribuiu para as instituições criarem mecanismos de 

ressignificação, assim como de redefinição de suas políticas curriculares, o que 

possibilitou a dinamicidade de iniciativas diversas. Tais elementos são necessários à 

construção da identidade do profissional docente bem como a própria identidade 

institucional de tempo de construção dos projetos de reformulação. Como exemplo, 

podemos citar o lugar e o formato de institucionalização da pesquisa e criação de 

programas de iniciação à pesquisa, diferenciados, de maneira a garantir a relação 

ensino e pesquisa no processo de formação do profissional docente, bem como os 

modelos e práticas de estágio supervisionado. 

Nesse cenário, o conjunto das instituições buscou garantir o projeto de 

formação construído historicamente, criando mecanismos para superação das 

imposições legais, ampliadas e ressignificadas também como imperativos político-

pedagógicos. Isso fica evidenciado quando as IES, ao iniciarem o processo de 

reforma de seus currículos, trazem as contribuições da ANFOPE e dos movimentos 

interinstitucionais para a discussão e orientação da reforma do currículo.  

É evidente a contribuição da ANFOPE nos processos de discussão nos 

movimentos de reformulação em Pernambuco. O movimento interinstitucional dos 

anos 90 do século passado que pensou e discutiu a formação de professores no 

Curso de Pedagogia foi importante na construção do currículo, no que se refere à 

sua capacidade de ressignificação. Nesta o conteúdo de reflexão da formação do 

profissional docente aparece materializado nas mudanças da formação de 

professores que cada instituição desconstruiu e reconstruiu. 

A imposição do discurso da legitimação do Curso Normal Superior e dos 

Institutos Superiores de Educação provocou tensões no conjunto das IES no estado 

de Pernambuco. Mas, ao mesmo tempo, tornou-se conteúdo de reflexão da 

concepção de formação, inclusive, desencadeando discussões sobre o Regimento 

Interno das instituições e aumentando a resistência. 

Com isso não é difícil dizer que as políticas curriculares nas IES não são 

decorrência do currículo imposto, mas resultam do processo de debates, do 
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envolvimento e da participação dos profissionais formadores e gestores em cada 

instituição.  

Essa participação representou uma marca do discurso das políticas 

curriculares nas instituições, no sentido de sua mobilização no âmbito externo do 

processo de reformulação do currículo do Curso de Pedagogia. 

Outro aspecto que constitui marca foi o nível de aprofundamento das 

discussões registrado nos documentos escritos, atas das reuniões e projetos de 

cursos, os quais passaram por várias modificações e transformações. Assim, ficou 

evidenciado que o processo de reforma não ocorreu sem a vivência das 

contradições e divergências, porém essas não implicaram em instrumento de 

imobilismo; ao contrário, foi o embate que tornou possível o aprofundamento das 

reflexões.  

Nesse sentido, emergiram proposições em torno do perfil de profissional que 

a instituição tem por projeto formar e, dessa maneira, possibilitar um maior 

fortalecimento da política curricular, definida como um documento curricular. Porém, 

mais que o documento escrito, o processo de construção apresenta sentidos e 

significados que são historicamente construídos em diferentes espaços discursivos e 

sempre contestados. 

Assim sendo, a organização do currículo não se constitui apenas pela 

estruturação de saberes, mas por um movimento de lutas, advindas das demandas 

educacionais e sociais que envolvem a participação da comunidade acadêmica, por 

via de um movimento de negociação e renegociação. Com isso podemos afirmar 

que as Instituições de Ensino Superior mostram os fluxos de concepções de 

currículo para formação de professores, que caracterizam o movimento de várias 

perspectivas.  

Dessa forma, as reformas curriculares nas IES do estado de Pernambuco 

possibilitaram-nos compreender que a dinâmica da reformulação do currículo 

envolveu coletivos com aproximações teóricas e práticas, mas com diferentes idéias, 

valores, projetos políticos presentes, seja no âmbito do currículo pensado, seja no 

currículo vivido.  

A continuidade do processo de discussão e luta acerca das políticas 

curriculares para a formação do professor traz desafios, entre eles, a ressignificação 
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da formação, tornando público o significado do currículo para uma sólida formação 

dos profissionais para este campo de atuação profissional. 

Outro desafio é a necessária superação da fragmentação das políticas e 

práticas curriculares no sentido de avançar na direção e profundidade das 

discussões, englobando aspectos políticos, científicos e epistemológicos. Nesse 

caso, a prática de ensino e o estágio supervisionado podem trazer contribuições 

significativas. A pesquisa também deixa pistas para a sua continuidade, como 

buscar conhecer a materialização dos currículos propostos pelas IES que estão em 

permanente processo de ressignificação. Essa é uma curiosidade construída que 

gerou indagações: como as políticas curriculares para formação de professores nas 

Instituições de Ensino Superior efetivam-se nas salas de aulas? Como se articulam 

as IES com as redes de ensino? Tem o currículo pensado contribuído para a 

efetivação de uma prática pedagógica de formação, articulada com o exercício 

profissional? 

A pesquisa mostrou inovações no processo de reformulação curricular no 

Curso de Pedagogia, através dos processos de discussão e reformulação, e também 

conferiu impasses como os discursos que enquadram a formação em um modelo 

único de política curricular.  

Apesar das imposições e práticas dos discursos da legitimação e da 

resistência, tem sido marca histórica das IES o movimento de ressignificação e de 

reconfiguração das políticas curriculares para a formação de professores, seja no 

âmbito do currículo pensado, seja no do currículo vivido. 
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