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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo comparar dois espaços de formação de professores, a saber, 

o Curso Normal em nível médio e o Curso de Pedagogia, em nível superior. A constatação de 

que o Curso Normal resiste mais de 15 anos após a promulgação da LDBEN 9.394/96 e ainda 

funciona em 18 estados do Brasil nos levou a alguns questionamentos sobre a forma como se 

concretizam as políticas voltadas para a formação de professores no país, na prática, em 

contextos distintos. O desenvolvimento da pesquisa foi embasado pelo estudo das principais 

políticas de formação de professores no Brasil após a promulgação da Lei. A pesquisa é de 

cunho bibliográfico e qualitativo, apresentando, sempre que necessário, dados quantitativos. 

Os sujeitos eleitos para analise foram o Colégio Estadual Dr. Alfredo Backer e a Universidade 

“A”, que solicitou o seu anonimato. A pesquisa utilizou como referencial teórico, a 

abordagem do Ciclo de Políticas, formulada por Stephen Ball e Richard Bowe, e os estudos 

sobre políticas realizados por Frey (2000), Faria (2003); Souza (2006) e Mainardes (2011). 

Assim como os estudos de Brzezinski (1999), Tanuri (2000), Vicentine e Lugli (2009) para 

análise da formação de professores. A metodologia utilizada foi a comparação de dados 

disponíveis em impresso, mídia e meios eletrônicos em geral. O resultado da análise 

comparativa das duas instituições, apontou, dentre outros, que o Curso Normal sustenta a 

concentração maior de horas dedicadas a prática docente, enquanto a formação do Curso de 

Pedagogia enfatiza os conteúdos teóricos, dedicando menor número de horas à prática 

pedagógica. A partir da análise realizada foi possível observar no contexto da prática, como as 

políticas são reestruturadas e reinventadas durante sua aplicação.  

 

 

Palavras-chave: Curso Normal; Curso de Pedagogia; Formação de professores. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aimed to compare two areas of teacher education , namely the Normal Course in 

secondary school and Pedagogy course at a University level . The finding that the Normal 

Course resists more than 15 years after the enactment of LDBEN 9.394/96 and still works in 

18 states of Brazil brought to us a few questions about how they embody the policies for 

teacher education in the country , in practice in different contexts . The development of the 

research was grounded in the study of the main policies for teacher education in Brazil after 

the promulgation of the mentioned Law. Research is bibliographic and qualitative, showing , 

where appropriate, quantitative data. The subjects for analysis were the State College Dr. 

Alfredo Backer and the University "A" , which requested anonymity . The research used as a 

theoretical approach the Cycle Policy , formulated by Stephen Ball and Richard Bowe , and 

policy studies conducted by Frey (2000) , Faria (2003), Souza (2006) and Mainardes (2011). 

As well as studies of Brzezinski (1999), Tanuri (2000), and Vicentine Lugli (2009) for 

analysis of teacher education. The methodology compared data available in print, media and 

electronic media in general . A comparative analysis of the two institutions , showed, among 

others, that the Normal Course maintains the highest concentration of hours devoted to 

teaching practice, while the formation of the Education Course emphasizes the theoretical 

contents , devoting fewer hours to practice teaching . From the analysis it was observed, in the 

context of practice, how policies are restructured and reinvented during its application . 

 

Keywords: Normal Course; Pedagogy Course; Teacher training. 
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INTRODUÇÃO 

A melhoria da qualidade da educação tem sido amplamente discutida nas esferas 

políticas, sociais, legislativas, administrativas e educacionais do país. A preocupação em 

construir uma educação alicerçada em bases democráticas e solidária em harmonia com o 

mundo globalizado e em constante avanço tecnológico tem norteado projetos e programas e 

nesse contexto, encontra-se a formação de professores, destacada como um dos fatores que 

contribui para o êxito da educação no país. 

O tema formação docente é tão importante, que constitui o mais estudado na área da 

educação, com maior número de ensaios e de pesquisas, segundo Gatti (2011). A autora 

também afirma que a formação de professores é reconhecida como fundamental na melhoria 

da qualidade do ensino no Brasil, embora as condições de trabalho, a carreira e os salários 

ainda não sejam concebidos como prioridades.  

A trajetória histórica da formação de professores é marcada essencialmente por dois 

ideais que se entrelaçam, quase sempre de forma não harmoniosa: por um lado as forças que 

impulsionam reformulações de acordo com as necessidades e anseios políticos, sob a alegação 

de promover melhorias e desenvolvimento da educação, e, por outro, as forças dos 

movimentos dos educadores que marcaram momentos importantes na construção dessa 

história através de propostas coletivas construídas nos debates. 

A formação de professores não é um tema simples, ou como afirma Sheibe (1999) 

“[...] a questão evidentemente é complexa, e convive com a necessidade de se estabelecer um 

sistema nacional para a formação de professores, no país, que dê conta da capacitação dos 

amplos contingentes necessários para suprir a escolarização básica nacional”. Nesse sentido 

ainda representa um desafio para as políticas educacionais.  

Com a finalidade de encontrar textos semelhantes ao tema desta pesquisa, realizamos a 

revisão bibliográfica sobre o Curso Normal e o Curso de Pedagogia junto à base da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao GOOGLE 

Acadêmico. 

Durante a pesquisa bibliográfica, constatamos inúmeros trabalhos com o tema Curso 

Normal, que, no entanto, tratavam de questões referentes ao Curso Normal Superior. Sobre a 

temática do Curso Normal em nível médio, encontramos poucas referências, e dentre essas, 

elencamos a seguir os trabalhos que mais se assemelhavam à nossa proposta de estudo. 

http://www.capes.gov.br/
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Registramos em Araujo (2006) a pesquisa referente ao Curso Normal que teve como 

foco a perspectiva do projeto de ensino médio integrado à educação profissional, e destacou o 

Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Cristo Rei, como objeto de estudo. 

Destacamos a pesquisa realizada por Rangel (2009) a respeito do perfil do profissional 

que está sendo formado no Curso Normal em nível médio, com ênfase nas relações que se 

constroem baseadas na formação e prática construtivistas. 

No estudo de Costa (2009) registramos a pesquisa sobre as representações sociais de 

formação para o magistério elaboradas por professores e alunos do Curso Normal Médio. O 

trabalho teve como objetivo discorrer sobre a análise comparativa das representações sociais 

de formação os para professores e para os formandos.  

Encontramos a dissertação escrita por Gomes (2010) sobre a prática docente de 

egressos do Curso de Nível Médio da Modalidade Normal do Instituto Estadual de Educação 

São José - IEESJ, na qual enfatiza as contradições que se apresentam nas práticas pedagógicas 

dos docentes em relação ao processo formativo que realizaram como alunos do Curso Normal 

de Nível Médio.  

A respeito do Curso de Pedagogia, foram encontrados inúmeros trabalhos, porém a 

seguir serão descritos os mais relevantes para essa pesquisa. 

A dissertação escrita por Campos (2009) buscou investigar a proposta de identidade 

profissional do Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia da Universidade Federal 

do Pará (Campus Belém), enfatizando a identidade profissional indicada nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. 

Em Pinheiro (2010) verificou-se a análise do curso de Pedagogia no sentido de 

compreender como se institui a formação do professor, particularmente na formação para a 

Educação Infantil e para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental a partir da perspectiva de 

professores e de alunos.   

Por último, destacamos o trabalho que dentre todos os expostos anteriormente, mais se 

assemelha com a proposta desta pesquisa, por tratar-se de um estudo comparativo entre os 

Cursos de Pedagogia e Normal Superior. A dissertação realizada por Oliveira (2007), 

intitulada de Formação de professores para os anos iniciais de escolarização nos Cursos de 

Pedagogia e Normal Superior discutiu sobre semelhanças e diferenças nas duas formações, 

que embora mantenham o mesmo nível superior, sustentam singularidades quanto à formação 

de professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Diante dos resultados da revisão bibliográfica realizada, encontramos uma lacuna 

quanto aos estudos comparativos sobre o Curso de Pedagogia e o Curso Normal, em nível 
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médio, por isso, consideramos relevante o tema desta pesquisa, no sentido de identificar as 

divergências e semelhanças dos cursos de formação, que em determinado momento se 

encontram com o mesmo objetivo de formar o profissional que atuará na docência da 

Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Para este estudo elegemos como fio condutor o viés das políticas, pois acreditamos 

que todos os movimentos em direção à educação se cruzem e se relacionem com esta esfera. 

As políticas educacionais, especialmente as políticas direcionadas para formação dos 

educadores servirão de base para a contextualização de todo o trabalho. 

De acordo com a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a 

formação inicial para a atuação como professor da Educação Infantil e dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental é realizada em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 

plena, em universidades e institutos superiores de educação, e ainda como formação mínima, 

em nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 1996). 

A observação do contexto de atuação do mesmo profissional com a possibilidade de 

formação em dois níveis distintos nos motivou a proceder nessa investigação. Assim, este 

trabalho tem como objetivo principal comparar os dois espaços de formação, respectivamente, 

o Curso Normal em nível médio, e o Curso de Pedagogia em nível superior. A análise será 

baseada na estrutura e na organização dos dois cursos, observando seus princípios, seus 

objetivos, sua metodologia, seu planejamento, suas articulações, a carga horária, a carga 

horária de estágio, suas disciplinas e seu quadro docente, visando compreender como se 

concretiza a formação em dois níveis diferentes para o professor da Educação Infantil ao 5º 

ano de escolaridade do Ensino Fundamental.   

Os estudos comparativos no âmbito educacional remontam ao início do século XIX. 

Nessa ocasião,  a motivação para os estudos comparados, segundo Saviani (2001), se originou 

da intenção em “[...] comparar sistemas educacionais quando os Estados nacionais, que então 

se organizavam, se empenhavam ao mesmo tempo em organizar também os respectivos 

sistemas nacionais de estudos”. Dentro desta proposta, se configurou como principal 

estratégia aprender com a experiência do outro, através da observação direta dos sistemas que 

estavam dando resultados positivos.  

A investigação comparativa exige uma visão histórica, social e cultural no tratamento 

dos objetos de análise, considerando suas trajetórias distintas e suas relações com as 

circunstâncias cotidianas. Segundo Franco (2000), a análise isolada do objeto de pesquisa 

impossibilita a percepção de suas relações com o contexto.  
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Esta pesquisa tem como objetivo principal comparar os dois espaços de formação, 

respectivamente o Curso Normal em nível médio, e o Curso de Pedagogia em nível superior, a 

partir dos projetos pedagógicos de duas instituições, considerando como desdobramento da 

investigação as seguintes questões de estudos: (a) Quais os objetivos e os princípios que 

perpassam os dois cursos?, (b) Quais as possibilidades de atuação profissional  dos egressos?, 

(c) O que priorizam as ementas dos cursos?, (d) Qual o nível de formação dos professores que 

atuam nos cursos? 

O campo de pesquisa escolhido para investigação do Curso Normal foi o Colégio 

Estadual Doutor Alfredo Backer e para investigação do Curso de Pedagogia foi eleita uma 

universidade particular, que solicitou a preservação do nome. Salientamos que ambas estão 

localizadas na Baixada Fluminense no Estado do Rio de Janeiro. 

A finalidade da comparação não é a de fazer uma seleção do melhor curso, mas antes, 

conhecer as semelhanças, reconhecer as diferenças e estabelecer as relações que possam 

existir entre os mesmos. 

A presente pesquisa é de cunho predominantemente qualitativo, mas apresentará 

alguns dados quantitativos que favoreçam seu entendimento. 

A análise comparativa dos cursos será realizada através de incursão bibliográfica e 

análise documental baseada nos Projetos Políticos Pedagógicos, nas matrizes curriculares dos 

cursos, nas pautas de reunião da equipe pedagógica, professores e direção, nas pautas de 

reunião de planejamento, nos registros de projetos disponibilizados por meio eletrônico ou 

impresso, além da Reorientação Curricular de 2006 e das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs)  para o Curso de Pedagogia. O trabalho será desenvolvido conforme estrutura descrita 

a seguir. 

No Capítulo 1 faremos uma discussão sobre as políticas de forma geral e as políticas 

educacionais que se relacionam ao tema deste estudo. 

O Capítulo 2 será destinado ao exame da educação nas agendas políticas e seus 

desdobramentos junto à formação de professores. 

O Curso Normal será o objeto de estudos no Capítulo 3, com ênfase na sua trajetória 

histórica, visando à compreensão de seu modelo atual de formação. 

O Capítulo 4 será destinado ao estudo do Curso de Pedagogia com destaque para 

repercussão das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs específicas para o Curso. 

No Capítulo 5 reuniremos os dados e faremos a análise comparativa das duas 

instituições eleitas para realização deste trabalho, observando mais detalhadamente os dois 

cursos de formação de professores em níveis distintos, ou seja, o Curso Normal e o Curso de 
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Pedagogia. Neste último capítulo utilizaremos como elementos de análise o Projeto Político 

Pedagógico, a matriz curricular, os registros de projetos, as pautas de reuniões dos 

professores, pautas de reuniões de planejamento, que estão disponíveis nos meios eletrônicos
1
 

ou  impressos. 

E por último, nas considerações finais apresentamos um panorama geral do trabalho, 

com algumas reflexões e conclusões acerca do que foi verificado durante a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Disponíveis em CD, DVD ou sites: < http://www.cealfredobacker.com/>; 

<http://colegioestadualalfredobacker.blogspot.com.br/> e <https://www.facebook.com/pages/Col%C3%A9gio-

Estadual-Dr-Alfredo-Backer/199154750095947> 
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1 POLÍTICAS E POLÍTICAS EDUCACIONAIS: UMA DISCUSSÃO CONCETUAL 

Este capítulo apresentará uma revisão de textos que tratam de conceitos de política em 

geral para compreendermos melhor a presença da própria política na esfera social e 

posteriormente da política educacional a fim de analisarmos as forças que se concretizam nas 

políticas educacionais direcionadas para a formação de professores.  

 No primeiro momento a revisão terá como base os trabalhos de Faria (2003), Frey 

(2000), Sabatier (1993) e Souza (2006). Posteriormente, para tratar das políticas educacionais 

abordaremos os trabalhos de Ball e colaboradores, traduzidos por Mainardes (2006; 2013), 

por se tratar de uma abordagem bastante adequada no contexto dos assuntos educacionais, 

considerada ainda pelo autor como uma influência positiva no avanço dos estudos das 

políticas educacionais brasileiras (MAINARDES, 2013). 

1.1 POLÍTICAS PÚBLICAS: UM CAMPO EM CONSTRUÇÃO 

O campo de pesquisa dedicado à área de política pública vem se desenvolvendo 

amplamente, impactado pelas próprias mudanças da sociedade. No entanto, a literatura aponta 

inúmeras críticas quanto à solidez dos estudos sobre este assunto. Para Melo (apud 

ARRETCHE, 2003) ainda não existe uma agenda de pesquisa neste campo, caracterizado por 

muitos estudos horizontais sobre casos específicos que, no entanto, não configuram uma 

abordagem mais sólida. Nesta mesma direção, a pesquisa sobre políticas educacionais carece 

de referenciais analíticos consistentes e de interlocução com a literatura internacional e ainda 

com a bibliografia do campo da Ciência Política e das Ciências Sociais, como afirma 

Mainardes (2013). 

Souza (2006) considera três fatores importantes relacionados ao campo de 

conhecimento de política pública. O primeiro está ligado à adoção de políticas restritivas de 

gasto implantadas principalmente nos países em desenvolvimento. A segunda diz respeito à 

nova visão do papel do governo, que abandona o papel provedor característico do "Estado de 

bem estar" e passa a ocupar um papel mais controlador. E por último a falta de formulação 

das políticas implantadas para a concretização da democracia nos países em desenvolvimento.  

A autora também afirma que a pesquisa em política pública no Brasil já obteve muitos 

avanços, e atualmente a área busca oferecer não apenas avaliações positivas ou negativas a 

respeito das políticas implantadas, mas também condições de compreender quais os fatores 

relevantes para a obtenção destes resultados. Trata-se, pois, de uma instrumentalização maior 

desta disciplina, que supera as limitações anteriores. Neste sentido, as produções acadêmicas 

sobre política pública no Brasil são repletas de estudos referentes aos processos decisórios das 
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políticas públicas e precários no campo das implantações, salienta Faria (2003, p.22). O autor 

sugere uma abordagem mais analítica nesta área, semelhante às realizadas internacionalmente 

nas quais se destacam o papel das ideias e do conhecimento nas políticas.  

Segundo Mainardes (2011) o estudo sobre política educacional vem se expandindo 

desde o final da década de 1960 através de publicações de teses, dissertações, livros e artigos 

que abordam o tema
2
. Cabe ressaltar que os estudos precursores eram associados aos estudos 

de Administração Educacional ou Administração da Educação, pois a área da política 

educacional ainda não estava institucionalizada como uma subárea.  

Mainardes (2013, p. 146) afirma que a investigação sobre como se constituiu e se 

desenvolveu o campo da política educacional deve ser feita com ênfase nos seguintes 

aspectos:  

 A identificação do período em que a disciplina Política Educacional (bem 

como as disciplinas Administração Escolar, Administração da Educação, 

Educação Comparada) foi introduzida no currículo de cursos de graduação; 

 As publicações da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP), 

criada em 1944, no âmbito do Inep, bem como das revistas que foram 

criadas a partir dos anos 1970 e que passaram a publicar artigos sobre 

políticas educacionais; 

 A publicação de livros sobre políticas educacionais e políticas públicas, 

bem como de séries e coleções; 

 A criação de associações (por exemplo, Associação Nacional de 

Professores de Administração Escolar (ANPAE), em 1961 e a criação da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), 

em 1976; 

 A criação do Grupo de Trabalho Estado e Política Educacional (GT5), em 

1987, no âmbito da ANPEd; 

 A proposta da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), a partir dos anos 1990, de que os Programas de Pós-

Graduação fossem organizados em Linhas de Pesquisa.  

 

Conforme o exposto, o campo de pesquisa em torno das Políticas Educacionais tem 

avançado e se expandido no Brasil, porém não há uma única teoria que sustente todas as 

situações de análises que incidem sobre este tema. Assim, em decorrência do número de 

abordagens de análise encontradas, consideramos fundamental aprofundarmos as questões 

                                                 
2
 Mainardes (2011) relaciona algumas publicações encontradas sobre o assunto (Silva, 1969; Cunha, 1973; 

Arroyo, 1974; Cunha, 1974; Gomes, 1976; Machado, 1978; Aguiar, 1986; Freitag, 1987). 
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teóricas na busca de um aporte sólido capaz de sustentar as reflexões e indagações que a 

pesquisa encontrou sobre as políticas que permeiam a formação de professores. 

1.1.2 DE ONDE VEM ESSA DISCUSSÃO?  

Entender como surgiu a área de políticas públicas nos ajuda a compreender melhor os 

seus desdobramentos atuais. É importante sinalizar que este campo se consolida de forma 

distinta nos EUA e na Europa, sendo, no primeiro, como uma disciplina ligada a área de 

conhecimento sem o vínculo com “as bases teóricas sobre o papel do Estado, passando direto 

para ênfase nos estudos sobre a ação dos governos” (SOUZA, 2006, p. 22). Na Europa o 

caminho percorrido era diretamente ligado às teorias sobre o papel do Estado e sobre o 

governo.  

De acordo com Souza (2006), nos EUA o percurso da disciplina se consolidou como 

terceiro caminho trilhado pela ciência política. O primeiro estaria focalizado nos estudos das 

instituições e o segundo lugar seria a análise baseada nas organizações locais para se produzir 

o bom governo.   

Somente a partir da década de 50, as políticas públicas passam a ser consideradas 

como objeto de análise, pois anteriormente, como sinaliza Faria (2003, p.21), a ciência 

política analisava a política pública como um output do sistema político, e justificava a 

concentração da linha de investigação sobre os inputs do sistema, em suas demandas e 

articulações de interesse.  

Segundo Souza, (2006) no cenário inicial das políticas públicas, destacam-se quatro 

autores que se sobressaem pelo modo inovador como tratam esse campo de conhecimento. H. 

Laswell, que traz o conceito de análise de políticas públicas buscando relacionar o 

conhecimento científico com a ação do governo. H. Simon, que sustenta o conceito de 

racionalidade vinculada às decisões políticas, C. Lindblom, que de forma inovadora propôs a 

incorporação de novas variáveis à análise de políticas públicas, tais como a integração entre as 

diferentes fases do processo decisório, o papel das eleições, das burocracias e ainda dos 

partidos e grupos de interesses. E por último, Easton, que trouxe como contribuição a 

definição das políticas públicas como um sistema, ou seja, [...] como uma relação entre 

formulação, resultados e o ambiente. Para o autor, as políticas públicas recebem inputs de 

vários sistemas como os partidos, a mídia e os grupos de interesse, e esses influenciam seus 

resultados e efeitos.  
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Observa-se que a conceituação prévia de políticas públicas é uma ferramenta útil para 

a melhor compreensão das inúmeras formas de abordagens que o campo produz. Para tanto 

apresentamos a seguir algumas definições encontradas na bibliografia da área. 

A definição do que é política, e especificamente do que é política pública passa pela 

análise de como ela é estudada, não se trata, portanto de uma única conceituação teórica, pois 

seria muito reducionista pensar somente em uma significação para um campo tão amplo. Em 

se tratando de políticas públicas vale ressalvar que ela não é um fim, mas sim um meio, não 

pode ser considerada uma decisão isolada, mas antes um conjunto de decisões e definições de 

estratégias, talvez por esse motivo, apresente múltiplas possibilidades de interpretação. 

Segundo Frey (1999), no campo da política existem três abordagens que se 

apresentam, de acordo com os problemas a serem investigados: a primeira diz respeito a um 

conceito clássico da ciência política que se manifesta através do tradicional questionamento 

sobre o que é um bom governo e como ele ajuda a sociedade. A segunda abordagem se 

constitui da análise da política em si mesma e das forças políticas que a mantêm. E por 

último, a abordagem que se dedica aos resultados que a política produz. Trata-se de uma 

avaliação que é utilizada para checar que tipos de contribuições foram trazidas pelas 

iniciativas, ou seja, verifica as decorrências da política implantada.  

É interessante assinalar que existem outros conceitos sobre políticas públicas, e alguns 

deles foram enfatizados em um levantamento realizado por Souza (2006), e que serão 

resumidos na sequência. A autora afirma que, para Mead, o estudo das políticas públicas é 

aquele que analisa o governo tendo como base as grandes questões públicas, o foco está em 

como o governo lida e age diante delas. Dye, por outro lado, considera políticas públicas 

como o que o governo escolhe ou não fazer. Nesta ideia há uma centralização total do poder 

em torno do governo, como se ele fosse o único ator das políticas públicas. Souza traz ainda o 

conceito de Laswell, o mais conhecido, por trazer a proposta de análise das políticas tendo 

como base as seguintes questões: a) quem ganha o quê; b) por quê e c) que faz diferença. 

Aparentemente, as questões trazidas por Laswell, segundo a autora, estabelecem uma 

centralidade nas ações governamentais. Finalmente, Souza traz as conceituações de Lynn, que 

define a política pública “como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos 

específicos”, e seguindo a mesma linha, de Peters, para quem as políticas são definidas como 

resultado das atividades do governo.  

Serafim e Dias (2012) afirmam que as políticas públicas não podem ser 

compreendidas somente no âmbito das realizações do Estado, mas também nas lacunas 

deixadas por ele. Em uma conceituação mais abrangente, as políticas públicas podem ser 
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entendidas como uma ação ou um conjunto de ações aplicadas a determinado problema social, 

ou ainda como uma representação do Estado em ação. 

Diante dos inúmeros e distintos conceitos sobre as Políticas Públicas, Souza (2006) 

argumenta que mesmo sob prisma distinto, os conceitos e abordagens parecem que 

concordam quanto ao cerne da discussão, mantendo uma visão do todo para uma análise mais 

apropriada “e seu foco está nas explicações sobre a natureza política e seus processos” 

(SOUZA, 2006, p. 25).  

Na definição de Souza (2006), a política pública em geral, e a política em particular 

são campos multidisciplinares, repercutem na economia e nas sociedades. A aceitação dessa 

visão holística sobre a política pública facilita a compreensão do uso de distintos modelos 

analíticos ou de várias abordagens, já que se torna necessária a interlocução com outras áreas 

de conhecimento para uma análise mais completa e real. E conclui: 

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que 

busca, ao mesmo tempo, "colocar o governo em ação" e/ou analisar essa 

ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no 

rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas 

públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem 

seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que 

produzirão resultados ou mudanças no mundo real. (SOUZA,  2006, p. 26) 

 

Após algumas reflexões acerca das definições mais comuns encontradas na 

bibliografia sobre o campo de pesquisa em políticas públicas seguimos na direção das 

abordagens, conceitos e modelos utilizados nesta área. 

A seguir, faremos uma apresentação das principais propostas de análise no campo das 

políticas que influenciaram a escolha desse referencial para atender ao objetivo deste trabalho. 

1.1.3 ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS  

Com a institucionalização do campo de pesquisa sobre políticas públicas, surgem 

alguns modelos de formulação e análise da política que tentam compreender ou interpretar as 

ações por parte do governo.  

Nos EUA, no início da década de 50 surge a abordagem intitulada Policy Science, 

entretanto na Europa o uso desta abordagem só aparece na década de 70 (FREY, 2000). 

Inúmeras críticas foram formuladas sobre essa abordagem basicamente pela falta de uma 

teoria central que defina métodos rígidos de investigação, porém nessa mesma perspectiva há 

autores que defendem esse “potencial analítico de superar uma abordagem isolada que dá 

prioridade ou à dimensão institucional (‘polity’) ou à dimensão político-processual, ao deixar 
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confluir a dimensão material de política (isto é, fins, impactos, etc.) com as dimensões 

institucional e político-processual” (WOLLMANN apud FREY, 2000, p. 215).     

Frey apresenta duas abordagens para o estudo das políticas, a primeira denominada 

abordagem da Policy Analysis, e a segunda, abordagem Neo-Institucionista, no entanto não 

trataremos desta última neste trabalho. 

É importante compreender que independentemente da abordagem selecionada para o 

estudo,  o uso dos instrumentos de análises deve sempre levar em conta as condições 

peculiares de cada sociedade. Os estudos realizados e as teorias desenvolvidas em países com 

determinado nível de desenvolvimento devem ser adaptados para aplicação em outros países.   

A Policy Analysis ou Análise de Políticas pode ser entendida como um instrumento de 

análise do processo de elaboração das políticas públicas que apresenta um conjunto de 

elementos conceituais com os quais podemos estudar os quadros políticos. Destacam-se três 

dimensões estruturais: policy, politics e polity, conforme o Esquema 1. 

 

Esquema 1: Análise das políticas e suas dimensões 

 

 

Fonte: Organizado pela autora a partir de Frey (2000) 
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Delimitada pelo sistema jurídico e pelo sistema político-administrativo, se encontra a 

dimensão institucional Polity. Na dimensão dos processos políticos encontra-se a Politics e 

por último, mas não menos importante, se encontra a Policy na dimensão material dos 

conteúdos concretos. Diante dessa estrutura da Análise das Políticas, Frey (2000) argumenta 

que há uma tendência à redução da complexidade o que a torna inadequada diante de alguns 

casos. 

Observa-se que há uma inter-relação presente nessas três dimensões, que ressalta a 

necessidade de uma análise não estanque, que reflita a dinâmica dessa interação.  

A “Análise de Política” permite uma investigação acerca das políticas públicas 

educacionais direcionadas para formação de professores no sentido de compreender fatores 

descritivos, explicativos e normativos, que possam responder a questões do tipo “por que é 

assim?” e “como deveria ser?”. Através desta proposta, podemos, em princípio, iniciar as 

investigações acerca de algumas definições planejadas para formação de professores que se 

constituíram em políticas públicas consolidadas em leis, projetos e programas. 

É importante recordar que a maioria dos estudos tradicionais de análise das politicas 

públicas educacionais se baseiam apenas em dados quantitativos, observando somente um 

número reduzido de variáveis, desconsiderando fatores mais favoráveis ou entraves na 

implantação de programas e projetos. Neste contexto, observamos as avaliações em grande 

escala que caracterizam as políticas educacionais brasileiras, as quais apesar de mostrarem 

dados quantitativos e uma infinidade de números, não se detêm a observar o movimento das 

micropolíticas, nem tampouco o desenvolvimento de programas e projetos objetos daquela 

avaliação.  

Observa-se também na análise das políticas que no campo da formação de professores 

que há uma interdependência entre os processos de formação das políticas e seus resultados, 

pois como afirma Frey (2000, p. 219) “as disputas políticas e as relações de poder sempre 

deixarão suas marcas nos programas e projetos desenvolvidos e implementados”. Nesse 

sentido, observamos diversos programas e projetos que são implementados com uma marca 

de determinado governo e não como uma ação do Estado.  

Outro conceito trazido pela “Análise das Políticas” é o conceito de Policy Networks, 

que trata “de redes de relações sociais que se mostram menos formais e delineadas do que 

relações sociais institucionalizadas, nas quais é prevista uma distribuição concreta de papéis 

organizacionais” (FREY, 2000, p.221). Ressalta-se que essas redes ocupam lugar de grande 

importância durante os processos decisórios das políticas, especialmente nos espaços 

democráticos de debates.  
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A Policy Analysis traz ainda a concepção da policy arena que segundo Frey (2000) 

“refere-se, portanto aos processos de conflito e de consenso dentro das diversas áreas de 

política, as quais podem ser distinguidas de acordo com seu caráter distributivo, 

redistributivo, regulatório ou constitutivo” (FREY, 1999, p. 9). Os efeitos e a forma dos meios 

de implementação caracterizam quatro formas de política, que podem ser observadas também 

na tomada de decisão dos conflitos políticos. Na educação brasileira podemos identificar a 

arena durante a tramitação do PNE (Plano Nacional de Educação), na ideia de que se refere à 

reivindicação da aplicação do percentual do PIB (Produto Interno Bruto) que seria 

direcionado para educação, que causou processos de conflito e de consenso.  

O conceito da policy arena foi formulado inicialmente em 1972 por Lowi (FREY, 

2000), tendo como foco analisar o conjunto de relações, vínculos e trocas estabelecidos entre 

os autores das políticas públicas. Nesta concepção, a política pública é vista como uma 

iniciativa dos empreendedores políticos, e os policy makers direcionam suas atenções para 

determinados problemas e relegam outros. Existem três fatores capazes de chamar atenção 

dos policy makers: a) quando indicadores que desnudam o problema são publicados; b) 

quando eventos como desastres ocorrem ou problemas resistem ao tempo e c) quando falhas 

em políticas vigentes são mostradas (SOUZA. 2006, p. 32).   

O quadro abaixo apresenta a tipologia mais conhecida na literatura sobre políticas 

públicas, formulada por Theodor Lowi. Segundo Souza (2006, p. 28) o autor acredita que 

"cada tipo de política vai encontrar diferentes formas de apoio e de rejeição e que disputas em 

torno de sua decisão passam por arenas diferenciadas".  
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Quadro1: Características das políticas  

Características das políticas 

Políticas 

distributivas 

Políticas 

redistributivas 

Políticas 

Regulatórias 

Políticas 

Constitutivas 

 

Caracterizadas por 

baixo grau de conflito 

dos processos políticos. 

Beneficiam um grande 

número de 

destinatários, todavia 

em escala 

relativamente pequena. 

 

São orientadas para o 

conflito. O processo 

político que visa uma 

redistribuição costuma 

ser polarizado e repleto 

de conflitos. 

 

Trabalham com ordens 

e proibições, decretos e 

portarias, dependem da 

configuração concreta 

das políticas. 

 

Refere-se à criação e 

modelação de novas 

instituições, à 

modificação do sistema 

de governo ou do 

sistema eleitora. 

Determinam as regras 

do jogo. 

Fonte: Adaptado a partir de Frey (2000) 

 

Para Lowi (apud SOUZA, 2006, 28) as políticas distributivas são aquelas que 

desconsideram a questão da limitação dos recursos e geram impactos mais individuais do que 

universais. As políticas redistributivas são de âmbito mais universal, como o sistema 

previdenciário, por exemplo. Elas atingem um maior número de pessoas e "impõem perdas 

concretas e num curto prazo para certos grupos sociais". Quanto às políticas regulatórias, o 

autor  considera que são as que envolvem mais burocracia, políticos e grupos de interesses. E 

por último as políticas constitutivas que tratam dos procedimentos, impõem as maneiras do 

fazer. 

O multiple streams, outra abordagem, proposta por John Kingdon, tem como base o 

modelo organizacional chamado “lata de lixo” (garbage can),  da policy arena, cujo objetivo 

é “analisar o processo de formação de políticas em condições de ambiguidade, quando as 

teorias calçadas no comportamento racional são de utilidade limitada” (FARIA 2003, p. 24).  

Segundo Faria (2003) o modelo "lata de lixo" ou garbage can, desenvolvido por 

Cohen, March e Olsen, tem o argumento de que existem vários problemas e poucas soluções, 

e que as escolhas políticas parecem surgir em uma "lata de lixo;  as soluções são apresentadas 

na medida em que os problemas aparecem, e não configuram um planejamento de governo e 

sim medidas de emergência, utilizam-se as alternativas disponíveis no momento. 
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Encontramos também na literatura a visão da política incremental, embora 

considerada de pouca relevância na atualidade. Dela resulta a “visão de que decisões tomadas 

no passado constrangem decisões futuras e limitam a capacidade dos governos de adotar 

novas políticas públicas ou de reverter a rota das políticas atuais" (SOUZA, 2006, p. 29).  Os 

autores Lindblom, Caiden e Wildvsky foram responsáveis pela sua formulação e afirmavam 

que a origem de uma determinada política não surgia do nada, havia uma série de decisões 

marginais e incrementais que a influenciavam.   

Formulado por Baumgaether e Jones, o modelo do "equilíbrio interrompido" 

(punctuated equilibium) baseia-se nas noções de biologia e computação. Sua análise é focada 

nos longos períodos das políticas públicas interrompidos por períodos de instabilidades, 

responsáveis por gerar mudanças nas políticas antes constituídas.  

A literatura ainda registra modelos influenciados pelo "novo gerencialismo público" e 

pelo ajuste fiscal, cujo objetivo central é direcionado para a busca da eficiência. Segundo 

Souza (2006, p. 34) "[...] estes modelos guiam as políticas públicas mais recentes, embora 

sejam pouco incorporados nas pesquisas empíricas". De acordo com este modelo, o fator 

credibilidade transformou-se em um pilar de grande importância para as atuais políticas 

públicas, influenciando muitas áreas. 

Em conformidade  com a afirmação da autora, no que tange ao modelo que embasa as 

políticas nacionais, registramos como eixo norteador das políticas educacionais brasileiras, a 

busca pela eficiência, que destaca o conceito de “qualidade”. Neste sentido, surgem diversas 

estratégias para melhorar a qualidade do ensino, originando um número infinito de controles 

sobre os resultados, em todas as esferas: federal, estadual e municipal.  

As políticas de avaliação da educação brasileira buscam mapear a situação nacional, 

para fazer uma correlação entre o nível de aprendizagem dos alunos e os níveis de formação 

docente. Ou seja, de acordo com os problemas constatados na avaliação da Educação Básica, 

por exemplo,  as políticas de formação docente são revisadas  para melhor instrumentalizar  o 

professor, no sentido de reverter ou enfrentar o quadro encontrado. Além das avaliações 

nacionais, percebemos movimentos das políticas educacionais locais, ou seja, no âmbito 

municipal e estadual, na busca de aferir resultados sobre seu sistema de educação ou ainda 

preparar para avaliações nacionais. 

 Ainda sobre os modelos de políticas, Faria (2003, p.51) enfatiza que em relação aos 

objetivos da Advocacy Coalition “busca-se distinguir, em cada coalizão: (a) um núcleo duro 

de axiomas normativos fundamentais; (b) um núcleo de políticas (policy core), composto por 

posições fundamentais acerca dos cursos de ação preferenciais, que são consensuais entre os 
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participantes; e (c) uma multiplicidade de decisões instrumentais necessárias para se 

implementar o policy core”. Acrescenta ainda,  que esta abordagem está sendo usada com 

êxito nas políticas ambientais, educacionais, defesa, energia, telecomunicações entre outras. 

A Análise das Políticas traz ainda um elemento bastante difundido na literatura acerca 

deste tema, trata-se da abordagem da Policy Cycle que se preocupa com a dinâmica que 

ocorre durante o processo de planejamento e implantação das políticas. 

Sobre a divisão em ciclo podemos considerar de forma generalizada as fases da 

formulação, da implementação e da avaliação.  Na primeira, destaca-se a preocupação com o 

entendimento das origens dos problemas e seus atores. Nesta fase investiga-se a motivação 

para a inclusão do problema na agenda do governo, tensões que levaram às propostas de 

mudanças e busca-se compreender os processos decisórios. 

Pelo aspecto cíclico e observável a Policy Cycle tem se destacado nos estudos das 

políticas brasileiras, sendo considerado um modelo bastante apropriado para soluções de 

problemas, através de sua sequência processual. Retornaremos ao Policy Cycle, quando será 

utilizado para análise das políticas de formação de professores.  

O Esquema 2 apresenta a formulação das políticas públicas através de seus vários 

estágios, considerados por Souza (2006) como um "processo dinâmico e de aprendizagem".  

 

Esquema 2: Representação do Ciclo da Política 

                                          
Fonte: Organizado pela autora de acordo com Souza (2006) 

 

Sob o olhar da Policy Cycle a fase de implementação é estudada principalmente com 

objetivo de comparar o que foi planejado na fase inicial com as correspondentes ações 

executadas na prática. Busca-se, fundamentalmente,  perceber e delimitar a distância entre 
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essas etapas.  Frey (2000, p. 228) destaca que nesta etapa “examina-se até que ponto a 

encomenda de ação foi cumprida e quais as causas de eventuais déficits de implementação”. 

No que corresponde à última fase do ciclo, avalia-se o impacto das políticas adotadas, 

observando possíveis mudanças a serem implementadas em novos programas. Esta fase 

constitui-se no término do ciclo que geralmente é utilizado para um novo processo de 

resolução de problemas. 

Os autores Sabatier e Jenkins-Smith (apud SERAFIM e DIAS, 2012),  fazem uma 

crítica ao esquema conceitual da Polity Cycle, pois entendem que embora o mesmo leve a 

uma análise da situação, não conduz a um processo de decisão, situando-se mais na esfera 

descritiva.  Diferentemente das abordagens citadas anteriormente, os autores consideram o 

fator tempo como um elemento fundamental para a teoria que propõem chamada Advocacy 

Coalitions. 

A Advocacy Coalitions é uma abordagem  teórica que se preocupa em analisar os 

padrões de mudança nas políticas públicas, tendo como foco a observação do resultado de três 

processos: a) as relações de coalizões dentro de um subsistema político; b) mudanças externas 

ao sistema político, de origem social e econômica e c) resultados dos parâmetros estáveis do 

sistema.  

Segundo Sabatier e Jenkins-Smith (apud SERAFIM e DIAS, 2012) as propostas 

trazidas pela Polity Cycle e pelo Garbage Can não são suficientes para analisar a causa das 

mudanças que sucedem nas políticas públicas. Os autores defendem ainda que as crenças, 

valores e ideias são importantes durante a formulação das políticas e que não devem ser 

ignorados. 

Sob o aspecto estrutural, a Policy Cycle tem se destacado nos estudos das políticas 

brasileiras, sendo considerado um modelo bastante apropriado para soluções de problemas, 

através de sua sequência processual.  

1.2 O USO DA TEORIA DO CICLO DE POLÍTICAS NA ANÁLISE DE POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS BRASILEIRAS 

No Brasil, a abordagem do ciclo de política vem sendo utilizada como uma ferramenta 

útil na análise das políticas públicas, com destaque especial para os estudos das políticas 

educacionais. Neste contexto, as ideias de Stephen Ball e seus colaboradores têm sido 

bastante difundidas através de artigos, pesquisas e livros. 
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 Em recente levantamento apresentado por Mainardes (2013) 
3
, foi constatado que as 

ideias de Ball e seus colaboradores já estão presentes em 128 publicações, sendo 01 livro, 12 

capítulos, 40 artigos periódicos 26 teses e 49 dissertações. A existência de tais publicações 

reafirma a presença das ideias de Ball no fortalecimento das pesquisas empíricas e no próprio 

meio acadêmico e educacional. 

A consagração desta abordagem na área educacional pode ser atribuída pelo destaque 

aos processos micropolíticos e ainda aos profissionais que lidam com as políticas em sua 

prática, chamando a atenção para a necessidade de diálogo entre as macro e as micro políticas. 

Sendo assim, tende a ser uma ferramenta útil na análise das políticas de formação de 

professores, que transitam diretamente das políticas macro, implantadas em nível nacional, às 

políticas de estado e município e ainda os programas e projetos implantados diretamente nas 

escolas e salas de aula. 

A investigação sobre os caminhos percorridos pela formação de professores no Brasil, 

com olhar comparativo entre dois cursos de formação em níveis distintos, suscita a 

observação do contexto de influência que permeia as micro e as macro políticas e que na 

prática, impulsionam programas, projetos e ações na formação docente. Neste caminho, como 

sinaliza Ball (2001), devemos considerar ainda as influências globais e internacionais no 

processo de formulação de políticas de educação nacional. No entanto, o autor adverte que 

essas influências internacionais sempre sofrerão um processo de recontextualização interna, 

de acordo com cada país, pois não se pode desconsiderar as lutas, ideologias e tensões 

internas que já existem e atuam nas estruturas políticas, sociais e locais.  

A complexidade dos contextos políticos nos remete à abordagem do Ciclo de Políticas, 

pois suscita uma reflexão sobre as instâncias global e local, isto é, relacionando o que 

acontece no macrocontexto com o microcontexto e vice-versa. Sob esse olhar, podemos 

observar o Ciclo das políticas de formação de professores que no macrocontexto, ante a 

motivação pela melhoria da qualidade na educação, preconizava a formação docente  em nível 

superior, conforme descrito nas Disposições Transitórias da LDBEN 9.394/96, registrando 

que até o  fim da Década da Educação somente seriam admitidos professores habilitados em 

nível superior ou formados por treinamento em serviço (BRASIL, 1996).  

Como resultado, acreditava-se que a formação de professores em nível médio, o Curso 

Normal, entraria em extinção, porém as políticas, como destaca Mainardes (2011) estão 

                                                 
3
 Os dados foram apresentados durante o seminário “Diálogos com a Pesquisa – As contribuições de Stephen 

Ball para a pesquisa educacional no contexto brasileiro: análises e reflexões”, realizado na Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) em outubro de 2013. Disponível em: < 

http://www.fe.unicamp.br/stephenball/apre-mainardes.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2013. 



34 
 

 

sempre sujeitas à recriação no contexto da prática, e seu ciclo não ocorre de forma linear e 

nem estanque. Logo, a legitimação do prazo de dez anos não foi suficiente para extingui-lo, 

pois as políticas de formação de professores foram se materializando de acordo com o 

microcontexto encontrado nas localidades estaduais, e nele, no Contexto da Prática, a 

realidade nacional se mostrou  despreparada para consolidar  essa extinção, visto que a 

formação em nível médio ainda era a única formação possível em vários locais do país.  

Atualmente, com o passar de mais de quinze anos, as políticas de formação de 

professores, após uma reinterpretação embasada no Contexto da Prática, se reinventou e em 

decorrência promoveu a revisão do parágrafo que previa a formação de professores em nível 

superior no prazo de dez anos, instituindo através da Lei nº 12.796, de  4 de abril de 2013, a 

sua revogação, configura-se então a  permanência da formação em nível médio.  

Power (2011) enfatiza em sua observação sobre o entendimento de estudos em 

políticas e práticas educacionais, que a análise deve ser feita a partir dos macrotextos, 

orientando para uma leitura minuciosa acerca do objeto, verificando os encaminhamentos, 

intenções e movimentos que são feitos nesta direção. Concordamos com a autora a esse 

respeito, por isso propomos neste trabalho, uma análise macro a respeito dos cursos 

analisados, sobre os caminhos históricos e políticos pelo qual passaram, para posteriormente 

analisarmos seus conteúdos, ementas e matrizes curriculares. Em nosso entendimento, a 

macro análise realizada nas bases estruturais nacionais dos cursos, suscitaram um 

conhecimento mais apropriado para tratar as  questões micro, de ordem local.  

Para o campo educacional, o quadro de análise do Ciclo de Políticas reúne 

consistência e coerência quanto à sua validade, radicalidade e rigorosidade no estudo das 

avaliações das políticas. Sobre essa perspectiva, Power (2011) observa que o entendimento de 

estudos em políticas e práticas educacionais, em específico, a partir dos macrocontextos, 

orienta uma leitura mais criteriosa, revelando os movimentos, intenções e encaminhamentos 

acerca do objeto. 

A abordagem do Ciclo de Políticas, proposta por Ball, que inicialmente  apresentava 

as três conceituações de contexto, respectivamente, o contexto da influência, contexto da 

prática e contexto da produção do texto. ampliou as possibilidades de análise do campo 

educacional ao trazer novas perspectivas para discussão das políticas, conforme apresentado 

no Esquema 3: 
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Esquema 3- Contextos do processo de formulação de uma política 

 

Fonte: Organizado pela autora (baseado nos primeiros  estudos de Ball) 

 

Por ser considerada como um método de análise, esta abordagem trabalha com 

"reflexões sobre os aspectos conceituais, históricos, discursivos e interpretativos (contexto de 

influência)" (MAINARDES, 2013, p. 154). No contexto de influência se situam as bases da 

política e ainda o início dos discursos políticos. É neste contexto que ocorrem as disputas, 

sendo assim a arena pública pode ser constituída também por grupos e comissões 

representativas. Na educação podemos perceber que  

[...] É nesse contexto que grupos de interesse disputam para influenciar a 

definição das finalidades sociais da educação e do que significa ser educado. 

Atuam nesse contexto as redes sociais dentro e em torno de partidos 

políticos, do governo e do processo legislativo. É também nesse contexto 

que os conceitos adquirem legitimidade e formam um discurso de base para 

a política [...] (MAINARDES, 2006, p. 51). 

 

O contexto da produção do texto pode ser compreendido como a própria representação 

da política, sendo assim os textos produzidos têm sempre uma extensão mais abrangente, 

mais pública. A leitura desses textos não é estanque, ou seja, no momento em que eles são 

produzidos,  eles atenderam a determinada situação política, no entanto ao serem utilizados 

em outro tempo ou em outro local não terão o mesmo sentido da sua criação. 
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Os conteúdos dos documentos elaborados pelas políticas educacionais são 

decodificados para atender a realidade dentro da qual os mesmos serão utilizados, sendo 

assim não são de assimilação ou aplicação imediata (SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 

2005). Tal apontamento confirma alguns desajustes que ocorrem entre a elaboração de textos 

de projetos ou ações para formação de professores, que perdem a sua finalidade ou são lidos 

de forma diferente, quando chegam ao contexto da prática. 

Muitas vezes, durante a formulação da agenda política ocorrem várias construções de 

textos, que já passaram por ajustes em conferências e debates sobre determinada problemática 

a ser solucionada, mas ao chegar no contexto da prática não mantêm a sua funcionalidade 

original. Por isso, Ball e Mainardes (2011, p. 14) afirmam que as políticas 

 [...] não são, no entanto, fixas e imutáveis e podem ser sujeitas a 

interpretações e traduções e compreendidas como respostas a problemas da 

prática. As políticas estão sempre em algum tipo de fluxo, no processo de se 

tornarem algo mais. Esse é, fundamentalmente, o caso atual da educação, 

que flui ao lado da política (declarações, demandas e expectativas). 

 

Segundo Ball (2001), as políticas podem ser consideradas como resultados de acordos, 

organizadas em meio a múltiplos processos de influência, produção e disseminação de textos, 

mas sempre estão sujeitas à recriação no contexto da prática. 

Quanto ao contexto da prática, este se relaciona diretamente com as suas 

possibilidades de recriação durante a execução das políticas, momento em que elas podem 

sofrer processos de mudanças e transformações em relação à proposta da política inicial Ball e 

Bowe (BOWE et al, 1992). 

Observa-se que passada a primeira fase de estudos  sobre os contextos, Ball percebeu a 

necessidade de expandir as possibilidades de contextos e acrescentou mais dois: o contexto 

dos resultados/efeitos e o contexto de estratégia política, conforme Esquema 4. 
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Esquema 4: Ampliação dos contextos 

 

Fonte: Organizado pela autora 

 

Entretanto, devido à proximidade de conceitos  entre o contexto dos resultados/efeitos 

e o contexto da prática, assim como entre o contexto de estratégia com o contexto de 

influência, o modelo de contexto inicial permaneceu.  

A abordagem do Ciclo de Políticas oferece aos pesquisadores conceitos importantes 

para uma análise das políticas educacionais  

[...] uma vez que Ball questiona o modelo neoliberal, privatista e excludente 

das políticas atuais e demonstra preocupação com as consequências 

negativas das políticas educacionais atuais para as classes sociais [...] 

(MAINARDES, 2013, p. 156). 

 

 A ênfase analítica do Ciclo de Políticas consagra a observação mais minuciosa entre 

disputas e renegociações, facilitando o entendimento da complexidade existente no âmbito 

das políticas.  Além disso, a metodologia da abordagem também favorece o intercâmbio com 

outras fontes através da análise de documentos, comparação com outros países, valorização 

das informações das mídias e internet, configurando múltiplos olhares sobre a situação 
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observada, uma visão mais analítica do que sintética, considerando os impactos acarretados 

para a sociedade e para a concretização da democracia. 

 No próximo capítulo serão discutidas as políticas específicas para a formação de 

professores a partir da Lei 9.394/96.  
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2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA AGENDA POLÍTICA 

Neste capítulo discorremos sobre o percurso das políticas públicas voltadas para 

formação de professores. Visando melhor compreender as tensões que impactaram o preparo 

docente, elegemos dois instrumentos legais que servirão de suporte para a análise das demais 

políticas, sendo o primeiro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9.394/96 e o 

segundo, o Programa de Formação de Professores (PARFOR). A escolha desses instrumentos 

foi baseada na repercussão que os mesmos trouxeram, impulsionando novos projetos e 

programas no cenário da formação docente. 

O sentido de política aplicada em determinado segmento social, especificamente na 

Educação, está atrelado à forma de concepção do Estado e da política social que sustentam 

todas as ações direcionadas para este campo. Sendo assim, para além do conhecimento de 

uma legislação, faz-se necessário conhecer quais caminhos serão tomados para executá-la, 

quais estratégias serão privilegiadas ou não, quais modelos de avaliação serão concebidos, 

enfim tudo que cerca o modo como se produziu e se implementou a Lei, serve de 

conhecimento para análises mais precisas sobre o que a impulsiona, ou seja, sua verdadeira 

utilidade. 

2.1 A EDUCAÇÃO EM PAUTA 

As últimas décadas do século XX foram marcadas por profundos debates acerca do 

sistema educacional em vários países. A necessidade de reestruturação no setor educacional, 

das estruturas legais e administrativas do sistema, impulsionaram movimentos de reflexões 

por todo mundo. As agendas políticas abriram espaço para discutir o caminho mais sólido na 

direção da sintonia entre a educação e as demandas sociais e políticas.   

Com base no estudo de Rodriguez e Vargas (2008) elaboramos o quadro a seguir com 

os principais eventos decorrentes de iniciativas da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO fomentando, dentre outros, a educação como uma 

prioridade estratégica para que os países em desenvolvimento conseguissem alavancar em 

suas economias e seu padrão social de uma forma geral. As autoras afirmam que este período 

de mudanças nas políticas mundiais foi fértil na produção de conferências, que discutiam e 

formulavam tratados para a área educacional, com destaque para ampliação da educação de 

forma equânime e de qualidade, elencando, consequentemente, a valorização do papel social 

dos docentes. 
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Quadro 2- Principais eventos sobre educação 

 

Ano Local Evento Destaque/desdobramentos 

1990 Tailândia Conferência Mundial 

sobre Educação para 

Todos 

Declaração Mundial e um Marco de Ação, 

(compromisso em assegurar a educação básica de 

qualidade as crianças, jovens e adultos).  

1996 Jamaica VI Reunião de Ministros 

de Educação de América 

Latina e o Caribe 

Elaboração do documento Educación, 

Democracia, Paz y Desarrollo, que traz dentre 

outros, a valorização profissional dos docentes 

ligada a seu desempenho.  

1996 Genebra 45ª Reunião da 

Conferência 

Internacional de 

Educação 

O encontro teve como tema central o papel dos 

docentes num mundo em processo de mudança. 

2000 Dakar Fórum Mundial de 

Educação 

Teve como objetivo avaliar os cumprimentos das 

metas e iniciativas da “Educação para Todos” - 

que havia se acordado em Jomtiem, Tailândia, em 

1990 e ainda definir futuras ações a serem 

cumpridas até o ano 2015. 

2001 Cochabamba VII Reunião do Comitê 

Regional 

Intergovernamental do 

Projeto Principal de 

Educação 

No documento final houve um texto destinado aos 

docentes, intitulado de Fortalecimento, 

re-significação do Papel do Docente, no qual se 

destaca, entre outras questões, a necessidade de 

oferecer aos professores não só oportunidade de 

formação inicial e continuada, mas também de 

atender a suas necessidades profissionais e 

materiais de maneira integral.  

2002 La Habana Primeira Reunião 

Intergovernamental do 

Projeto Regional de 

Educação para América 

Latina e o Caribe 

O documento final apresenta algumas propostas, 

dentre elas se destaca a preocupação com os 

docentes: “Los principales empeños en recursos y 

colaboración deben priorizar La formación del 

docente y su profesionalización con un 

tratamiento integral. Este sigue siendo un factor 

clave y urgente de nuestros países. Es preciso 

elevar paulatinamente la formación docente inicial 

hasta alcanzar de manera generalizada el nivel 

universitario, particularmente para la enseñanza 

básica, y aumentar el número de docentes con 

dicha calificación.” (UNESDOC, 2002, p.28) 
Fonte: quadro elaborado pela autora com base em Rodriguez e Vargas (2008)   

 

A Conferência Mundial sobre Educação para Todos foi um marco pelo caráter 

democrático e pelo compromisso explícito assumido, de equidade na educação básica. A 

Conferência foi realizada no Ano Internacional de Alfabetização, em Jomtien, na Tailândia e 

conseguiu mobilizar cerca de 1.500 participantes representantes de diversos países para 

discutir educação. Em decorrência, dois importantes documentos são redigidos: a Declaração 

Mundial de Educação para Todos e o Plano de Ação. Tem-se o inicio de novas diretrizes para 

o planejamento educacional de vários países. 



41 
 

 

Especificamente sobre o tema desta pesquisa, enfatizamos a importância da 

valorização docente preconizada pela VII Reunião do Comitê Regional Intergovernamental 

do Projeto Principal de Educação, realizada em 2001, que trouxe em seu texto final, 

orientações específicas sobre o novo papel dos docentes, e ainda sobre a necessidade de 

melhorar as condições de trabalho dos mesmos. 

No atual cenário econômico, a globalização traz novos conceitos e padrões às 

sociedades e nesse sentido, o conhecimento passa a ser concebido como a nova mercadoria 

social e econômica, ocasionando modificações na concepção da educação que então atenderia 

a formação do novo cidadão mundial, mais capitalista, mais eficiente e mais produtivo. Um 

aparato de tecnologia envolve este período, que recebe inúmeras nomenclaturas por parte de 

alguns estudiosos, conforme levantamento realizado por Vieira (2011): era da informática; 

sociedade do conhecimento e sociedade em rede.  

A produtividade e a qualidade formam a base intelectual das mudanças e se fazem 

perceptíveis na nova maneira de administrar o sistema público, inclusive o sistema 

educacional, e acima de tudo no controle desses novos mecanismos. Sob o discurso de atender 

às necessidades de desenvolvimento econômico e social de alguns países, e sob o argumento 

de melhorias sociais, novos rumos foram traçados por dirigentes de vários países em 

concordância com as grandes potências mundiais daquele momento (EUA e Europa). As 

políticas mundiais foram revistas, realinhadas e reinventadas de acordo com o novo perfil de 

mundo contemporâneo que se anunciava. Essas mudanças fazem parte de um sistema mais 

amplo e complexo, porém repercutem diretamente na nova concepção de educação e 

consequentemente impõem uma nova maneira de concebê-la, refletindo de forma direta e 

concreta nas políticas educacionais. No Brasil, em linhas gerais, como consequência dessas 

transformações   

“[...] foi se implantado um conjunto de reformas educativas, que 

objetivavam entre outros aspectos, obter uma maior equidade no acesso à 

educação, melhorar a qualidade e os resultados dos serviços educativos, criar 

um sistema de monitoramento dos resultados, descentralizar o sistema 

educativo e promover a autonomia das escolas.” (RODRÍGUEZ E 

VARGAS, 2008) 

 

Segundo Vieira (2011), as transformações nas políticas educacionais ocorridas na 

década de 90 exigem um olhar que transpasse o fenômeno em si, e podem ser estudadas sob 

três grandes eixos: a consolidação do processo de globalização, a redefinição do papel do 

Estado e a influência das agências internacionais. 
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Acreditamos que a análise sugerida por Vieira (2011), seja viável para o estudo das 

transformações políticas educacionais, pois estabelece um percurso transparente sobre como 

se processam as reestruturações do setor educacional.  

A consolidação do processo de globalização, denominado como o primeiro eixo, 

impõe novas prioridades na formação das agendas das políticas educacionais, nitidamente 

vinculadas à expansão do sistema educacional com atenção especial em proporcionar maior 

acesso e mais escolaridade. Diante disso, novas exigências para formação de professores são 

impostas, de forma sutil ou mais explícitas, através de documentos legais, como analisaremos 

mais adiante. 

O segundo eixo de análises das transformações políticas educacionais, segundo Vieira 

(2011), perpassa pela redefinição do papel do Estado. Diante das transformações na esfera 

política do final do século XX, o governo se apresenta muito mais como um agente do 

desenvolvimento, delegando a outros setores encargos que no passado eram vinculados a ele 

próprio. Neste contexto, encontram-se as novas parcerias com empresas privadas para 

desenvolvimento de projetos e ações e ainda a formação de Organizações Não 

Governamentais (ONGs). 

A nova atuação do governo foi legitimada em 1995 através do Projeto de Reforma do 

Estado apresentado pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), segundo 

o qual a reforma do Estado deveria ser entendida dentro do contexto da redefinição do papel 

do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social 

pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador 

desse desenvolvimento (BRASIL, 1995, p. 12). 

Segundo Peroni (2003), o novo de papel do Estado, que aparentemente seria uma 

proposta de intervenção mínima, na realidade configurou-se mínima apenas nas políticas 

sociais.  

E por último, a reflexão sobre o papel das agências internacionais como uma 

influência direta nas articulações políticas educacionais formuladas principalmente a partir da 

década de 90. Segundo Vieira (2011), as agências internacionais têm sido responsáveis pelo 

financiamento de inúmeros programas e projetos na área educacional, assim como pela 

assistência técnica deste segmento, que por vezes determina os pilares para formulação dos 

novos parâmetros educacionais do país. Não obstante, registra-se que esse financiamento e 

consequente influência das agências internacionais não é exclusividade do Brasil, estando 

vinculado, de maneira geral, aos países que se encontram em desenvolvimento. 
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Duas agencias internacionais foram encontradas com maior destaque na literatura da 

área (CARVALHO, 2008; BEECH, 2008; VIEIRA, 2011), são elas a UNESCO e o Banco 

Mundial.  

De acordo com a Convenção das Nações Unidas, a missão da UNESCO é “contribuir 

para a paz e a segurança mundial, promovendo a cooperação entre as nações, por meio de 

educação, ciência, cultura e comunicação, visando aprofundar o respeito universal pela 

justiça, pelo primado da lei e dos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais, que são 

afirmadas para os povos do mundo, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião...” 

(VIEIRA, 2011). 

Dentre as funções da UNESCO, destacam-se a difusão do conhecimento, a realização 

de estudos prospectivos, devendo atuar como responsável por programas e projetos, 

publicações e realização de importantes conferências, com destaque para  o Fórum Mundial 

de Educação realizado em 2000.  

Outro órgão internacional que merece destaque nas políticas educacionais é o Banco 

Mundial criado em 1944 durante a Conferência de Bretton Woods. Nesta mesma ocasião 

foram criados o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização Mundial do Comércio 

(OMC). Convém destacar que o Banco já atuava no Brasil antes da década de 90, porém 

somente neste período expandiu-se na área da educação, tanto no Brasil como em outros 

países em desenvolvimento da America Latina. 

Mais de uma década se passou e ainda percebemos nas políticas educacionais 

brasileiras fortes marcas de interferência das agências internacionais. Na observação dos 

desdobramentos dessa influência internacional, o que mais nos chama atenção é que as 

agências consideram a educação sob um modelo universal e que as soluções apresentadas não 

consideram os contextos no qual estão inseridos. Sendo assim as agendas formuladas nas 

conferências internacionais servem de modelo para diversos países, desconsiderando a 

realidade de cada um.  

2.2 CAMINHOS DAS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

A Constituição de 1988 fomentou os debates acerca de uma nova legislação 

educacional para o país, que favorecesse a construção de uma escola mais democrática e ao 

mesmo tempo que pudesse estreitar as relações entre a educação e o trabalho, formando um 

cidadão mais capacitado para lidar com o mundo globalizado. Como decorrência foi 

promulgado um novo texto legal para regulamentar a educação no país: a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, a LDBEN nº 9.394/96. 



44 
 

 

Em linhas gerais, para a formação de professores, a LDB promoveu inúmeros 

questionamentos, dentre eles, destaca-se a determinação para a ampliação dos espaços de 

formação, instituindo o Curso Normal Superior e ainda a manutenção da formação em nível 

médio, o Curso Normal, embora trouxesse em suas disposições transitórias, um tempo de 

funcionalidade para o mesmo.  

A Constituição de 1988 e a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN 9.394/96) trouxeram, dentre outros, o desafio de fomentar a 

democratização do acesso e a melhoria da qualidade da Educação Básica. 

A partir do advento da então nova Lei, os debates sobre a formação de professores 

tornaram-se mais intensos, e ganharam lugar de destaque inúmeras políticas, planos e 

programas educacionais que foram implementados na tentativa de atender algumas exigências 

determinadas pela Lei 9394/96. 

Para melhor entender as políticas educacionais no contexto da formação docente, é 

necessário compreender como estas são formuladas, o ciclo que percorrem, da publicação de 

leis ou decretos à sua implantação, execução e avaliação, e ainda a diversidade de atores 

envolvidos nesse percurso. Neste sentido, consideramos a análise comparativa dos dois 

espaços de formação de professores, em níveis distintos, especificamente, o Curso Normal e o 

Curso de Pedagogia, um cenário propício para reflexão sobre o Contexto da Prática. Da 

mesma forma, a observação dos caminhos percorridos das macropolíticas até as realizações 

locais, as micropolíticas, através da leitura do Contexto da Produção de Texto, que favorecem 

o entendimento sobre as políticas de formação dos professores.    

A discussão sobre o sentido de uma política pública implica na transcendência de sua 

esfera específica, na tentativa de alcançar também o significado do projeto social do Estado 

como um todo, assim como as contradições gerais do momento histórico em questão. De 

forma semelhante, a formação de professores perpassa por todo um projeto de política social e 

econômica de um país, assim como a construção de seu currículo também busca materializar 

essa intencionalidade. 

A proposta de elevação do nível de formação para atuar nos anos iniciais tomou maior 

repercussão durante os debates preliminares sobre a nova Lei de Diretrizes e Bases. Em sua 

defesa, o então Senador Darcy Ribeiro propunha uma formação em institutos superiores e em 

tempo integral. Os debates acerca desta legislação levaram em torno de oito anos segundo 

Brandão (2005). 
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A Lei de 1996 esboçou novos caminhos para a formação docente, e determinou 

através do artigo 62 a elevação do nível de formação dos professores para atuação na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Com a finalidade de atender algumas exigências determinadas pela Lei 9394/96, os 

debates sobre a formação de professores tornaram-se mais intensos, ganharam lugar de 

destaque e inúmeras políticas, planos e programas educacionais foram implementados, sob o 

preceito, comum a todos,  de elevar o nível de formação dos docentes no país. 

No âmbito das políticas educacionais direcionadas para a formação docente, Gatti, 

Barreto e André (2011, p. 266) em estudo realizado sobre as políticas recentes de formação de 

professores no país, afirmam que “[...] quanto mais complexas as políticas, maior distância se 

instala entre formuladores e implementadores [...] e que estes tendem a atuar segundo as suas 

próprias referências, ao executá-las.” Enfatizam ainda a importância de uma articulação 

política de ações entre os três níveis da Federação, para que haja uma verdadeira política de 

Estado, contemplando as diversidades das instâncias e os diferentes fatores que contribuem 

para a qualidade da educação no país.  

É nessa perspectiva que se insere o tema desta pesquisa, que tem como objetivo 

principal problematizar a desconexão existente entre algumas políticas de formação docente 

instituídas recentemente e ainda o descompasso entre a concepção da política e a prática, 

especificamente na comparação  entre a formação de professores em nível médio, o Curso 

Normal, que ainda existe e resiste num cenário político totalmente delineado para uma 

formação docente em nível superior, e o Curso de Pedagogia.  

Em 2001, atendendo à LDB de 1996, o MEC regulamenta as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) para toda a Educação Básica e através delas institui também eixos 

norteadores para  a Formação de Professores em nível médio, ou seja, no Curso Normal. A 

partir desse documento os Estados que ainda mantêm a formação docente em nível médio, 

deveriam construir as suas próprias regulamentações.  

No caso específico do Estado do Rio de Janeiro, a partir de 2001, foram estabelecidos 

vários grupos de estudos, em uma articulação entre a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro – 

SEEDUC RJ e professores, para adaptação às diretrizes. Ao término do trabalho, em 2006 foi 

implantada a Reorientação Curricular para o Curso Normal em todas as escolas estaduais com 

formação de professores. Neste mesmo ano, especificamente para os Cursos de Pedagogia, 

são criadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e no contexto das reformulações e 

adaptações dos cursos de formação de professores, com a preocupação de melhor capacitar o 
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docente frente aos novos desafios contemporâneos, o MEC institui em 2002 os Referenciais 

para a Formação de Professores.  

Os Referencias para Formação de Professores constituem cinco livros nos quais 

podemos destacar a ênfase no desenvolvimento de competências nos cursos de preparação 

para a docência. O documento prioriza a formação de professores para atuação na Educação 

infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Os Referencias foram construídos a 

partir de debates e reflexões entre conselheiros estaduais, técnicos especializados do MEC e 

fundamentalmente por professores, o que torna o documento muito mais legitimado pela 

própria categoria. É evidente que durante as discussões sobre o tema, vários embates surgem e 

precisam ser votados e reelaborados quando necessário. Retornaremos aos Referencias no 

Capítulo 5, durante a análise dos cursos, pois ajudarão nas reflexões sobre os mesmos. 

A ênfase na melhoria da qualidade, já presente na LDBEN/96, é posteriormente 

ratificada no Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2010, instituído por meio da Lei nº 

10.172, de 2001. O Plano estabeleceu vinte e oito objetivos e metas relacionados à questão 

docente e, ao lado de confirmar a transposição do nível de formação inicial dos professores, 

traz a meta número cinco, que consiste em: 

Identificar e mapear, a partir do primeiro ano deste plano, os professores em 

exercício em todo o território nacional, que não possuem, no mínimo, a 

habilitação de nível médio para o magistério, de modo a elaborar-se, em dois 

anos, o diagnóstico da demanda de habilitação de professores leigos e 

organizar-se, em todos os sistemas de ensino, programas de formação de 

professores, possibilitando-lhes a formação exigida pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, em seu art. 87. (BRASIL, 2001) 

 

Em abril de 2007 foi publicado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

composto por mais de 40 medidas, abrangendo todos os eixos, níveis e modalidades da 

Educação. No que se refere à formação docente, o PDE estabeleceu como um de seus 

objetivos oferecer, por meio da criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), cursos de 

formação inicial e continuada de docentes da educação básica. Na ocasião de sua criação, a 

meta era atingir aproximadamente dois milhões de professores. A UAB vem se constituindo 

em instrumento da política de formação de professores na modalidade Educação a Distância 

(EaD) e tem como base de funcionamento o princípio da parceria entre União, Estado e 

Município. 

Em 2009 foi instituída a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério 

de Educação Básica, por meio do Decreto nº 6.755 (BRASIL, 2009), que apresenta doze 

princípios, dos quais se pode destacar a formação de docente como compromisso público de 
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Estado e a ênfase na ideia de o projeto formativo dos Institutos de Ensino Superior (IES) 

refletirem a especificidade da formação docente e assegurarem a organicidade ao trabalho nas 

diferentes unidades que concorrem para a formação (GATTI, 2011). 

Visando atender ao disposto no artigo 11, inciso III, do mesmo decreto, o governo 

lançou, também em 2009, o Plano Nacional para Formação de Professores (PARFOR), em 

regime de colaboração entre a CAPES, os estados, os municípios, o Distrito Federal e as 

Instituições de Educação Superior (IES). 

O PARFOR enfatiza a oferta de educação superior gratuita e de qualidade para 

professores em exercício na rede pública de educação básica, no intuito de satisfazer a 

formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e formar profissionais 

capacitados, que possam contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica no país. 

E, finalmente, no ano de 2012 foi encaminhado para aprovação no Senado Federal o 

novo Plano Nacional de Educação (PNE 2011-2020). Desse documento, destaca-se a Diretriz 

IX, que, no artigo 2º, preconiza a valorização dos profissionais da educação, a Meta 15, que 

trata especificamente da elevação do nível de formação dos professores e da garantia de que 

os entes federados colaborem para que “[...] todos os professores da educação básica possuam 

formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam” (BRASIL, 2012, [s./p.]), e ainda a Estratégia 15.10. Essa 

estratégia prevê a implementação de cursos e programas especiais para assegurar formação 

específica, em sua área de atuação, aos docentes em exercício com formação de nível médio 

na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação docente.  

Conforme o exposto, planos não faltam, e todos reforçam a ideia de que a qualidade da 

formação de professores está diretamente vinculada à formação em nível superior. Entretanto, 

é necessário reconhecer que a formação especificamente voltada para os anos iniciais e para a 

educação infantil continua a ser feita até hoje no Curso Normal
4
 (ou seja, em nível médio), 

que coexiste com o Curso de Pedagogia e ainda com o Curso de Magistério Superior, embora 

os números relativos a este último sejam pouco expressivos. 

2.2.1 REFLEXOS SOBRE A VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES 

As recentes políticas educacionais do país, além do aspecto de formação dos docentes, 

também estabeleceram novos conceitos sobre a valorização dos mesmos. 

                                                 
4 Esta observação se faz necessária em razão da disseminação da ideia equivocada de que após a determinação 

de elevar a formação dos professores para o nível superior o Curso Normal teria sido extinto no Brasil.  
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A esse respeito, a Constituição Federal de 1988 destaca a valorização do professor, 

assim como a qualidade do ensino através do artigo 206 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

...V. valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 

ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos;  

[...]  

VII.  Garantia de padrão de qualidade. (BRASIL, 1988) 

 

Corroborando com a expectativa de valorização dos professores, o Plano Nacional de 

Educação (PNE 2001-2010) estabelece 

- uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa do 

educador enquanto cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos 

objeto de trabalho com os alunos e dos métodos pedagógicos que promovam 

a aprendizagem; 

- um sistema de educação continuada que permita ao professor um 

crescimento constante de seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma 

visão crítica e da perspectiva de um novo humanismo; 

- jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos alunos, 

concentrada num único estabelecimento de ensino e que inclua o tempo 

necessário para as atividades complementares ao trabalho em sala de aula; 

- salário condigno, competitivo, no mercado de trabalho, com outras 

ocupações que requerem nível equivalente de formação; 

- compromisso social e político do magistério. (BRASIL, 2001) 

 

O mesmo documento estabelece, através da meta nº 9 , orientações para um processo 

de avaliação e certificação dos professores, fomentando um trajeto de avaliação constante do 

docente e de sua própria formação ao   

[... definir diretrizes e estabelecer padrões nacionais para orientar os 

processos de credenciamento das instituições formadoras, bem como a 

certificação, o desenvolvimento das competências profissionais e a avaliação 

da formação inicial e continuada dos professores] (BRASIL, 2001). 

 

Dentro da temática das certificações dos profissionais em exercício, chamamos 

atenção para algumas iniciativas como a da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro (SEEDUC) 

que anunciou o sistema de certificação para os professores concursados da rede estadual, 

prevista para implantação até o final do ano de 2013.
5
 A informação é de que a certificação 

(que consta de três níveis ) será voluntária e o docente, após a realização de prova, poderá  

subir de nível, obtendo, por consequência as gratificações correspondentes.  

Em conformidade com a exigência de um profissional cada vez mais qualificado, 

percebe-se a inserção da avaliação dos professores utilizada como critério para progressão 

                                                 
5
 Segundo informação registrada na página da SEEDUC. Disponível em: < 

http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=1563600>. Acesso em: 21 nov. 2013. 
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funcional conforme disposto no art. 67 da Lei 9394/96 “... IV - progressão funcional baseada 

na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho;”.  

Os Referenciais para Formação de Professores (RFP) (BRASIL, 2002) também 

apontam para o critério de avaliação do trabalho docente destacando que 

O compromisso de contribuir com o desenvolvimento profissional dos 

professores evidencia a necessidade de se buscar caminhos de instalação de 

uma cultura de avaliação e responsabilidade, o que promove a valorização 

do trabalho profissional – uma tendência que vem ganhando espaço em 

diferentes países. Instituir processos de avaliação da atuação profissional, 

capazes de aferir a qualidade efetiva do trabalho do professor, para além da 

contagem do tempo de exercício e acúmulos de títulos implica decidir sobre: 

para que se avalia, o que se avalia, como se avalia e quem avalia. 

  

E ainda propõe que essa avaliação sirva como base para avanços na carreira 

profissional, afirmando que “todas as avaliação aqui propostas devem então ser traduzidas em 

créditos que, somados à certificação e tempo de serviço indiquem a sua possibilidade ou na, o 

de avançar nos patamares da carreira.” (BRASIL, 2002, p. 55) 

Na lógica das avaliações e possíveis utilização das mesmas para promoção da carreira 

docente, surge mais recentemente, um sistema denominado de “meritocracia”, mas esta é uma 

discussão a qual não iremos aprofundar neste momento, registrando apenas que já existem 

sistemas estaduais e municipais que estão incorporando essa política de avaliação aos 

sistemas de remuneração dos professores
6
. 

 

2.3 O AVANÇO DAS INSTITUIÇOES PRIVADAS NA FORMAÇÃO DOCENTE 

Uma importante observação, ainda sob o contexto de desenvolvimento da globalização 

e expansão educacional, é que as políticas públicas vêm sendo mais direcionadas para a 

educação básica, enquanto no âmbito da educação superior, ao que tudo indica, a 

administração e a própria expansão fica cada vez mais controlada pelo sistema privado, 

inclusive nos cursos de Pedagogia, responsáveis pela formação de professor em nível 

superior.  Segundo Romão (2008) a expansão do nível superior foi marcada por uma 

significativa abertura de vagas na rede particular e baixos investimentos no setor público do 

ensino superior, concluindo que  

O Governo abriu as comportas do sistema educacional brasileiro ao ensino 

privado – não há como negar que foi a fase de maior expansão desta rede. 

Ocorreu um verdadeiro boom privatizador. No lugar do apoio financeiro do 

passado, bastou ao Governo estagnar a oferta de vagas, não socorrer as 

                                                 
6
 Evangelista (2012) apresenta um estudo detalhado sobre o tema da remuneração por desempenho na Prefeitura 

Municipal do Rio de Janeiro. 
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universidades públicas deterioradas, em um momento de forte tensão de uma 

demanda reprimida de diplomados do ensino médio, para que ocorresse a 

expansão da rede de escolas superiores particulares. (ROMÃO, 2008, p. 

123)  

 

Os dados abaixo, fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística e Pesquisa (INEP), 

através do Censo da Educação Superior 2011, reforçam a afirmação de Romão quanto ao  

número maior de instituições privadas em relação à rede pública.  

           Tabela 1 - Número e Percentual de Instituições de Educação Superior, por             

Categoria      Administrativa – Brasil – 2011 

 

 

Na Tabela 1 observa-se que o número de instituições privadas no país é 

desproporcional ao número de instituições públicas.  

O quadro de ofertas no ensino superior,  majoritariamente ocupado pela rede privada, 

nos incita  a pensar que os egressos  dos Cursos de  Pedagogia são, em sua maioria, oriundos 

da rede privada. Essa constatação nos remete ao questionamento de que lugar a formação de 

professores tem ocupado nas agendas políticas e se essa tem sido uma prioridade para o 

governo. 

As reflexões a respeito das políticas em geral e de algumas políticas que permeiam a 

formação de professores realizadas nestes dois primeiros capítulos, servirão de apoio para as 

questões fomentadas sobre a formação docente em nível médio e em nível superior, 

respectivamente no Curso Normal e no Curso de Pedagogia. Nos capítulos a seguir, faremos 

uma incursão histórica para compreender qual o papel das políticas nas trajetórias desses dois 

cursos.   
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3 CURSO NORMAL: ESPAÇO EM TRANSFORMAÇÃO 

“Na formação permanente dos professores, o 

momento fundamental é o da reflexão crítica sobre 

a prática. É pensando criticamente a pratica de 

hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima 

pratica.” (Paulo Freire) 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a trajetória histórica do Curso Normal no 

Brasil, os momentos relevantes de sua constituição e as ações políticas que influenciaram a 

sua existência até a atualidade. Acreditamos que esse aporte histórico seja necessário para 

compreendermos em quais momentos ou em quais situações o Curso Normal perdeu sua 

importância, tornando-se uma formação de menor prestígio, que, no entanto, resiste até os 

dias atuais. O conhecimento dos caminhos e descaminhos percorridos pelo Curso servirá 

como reflexão sobre sua validade política e pedagógica atual. 

O surgimento das primeiras Escolas Normais no Brasil data dos meados do século 

XIX, embora a história registre movimentos ou tentativas anteriores de instituição de algum 

projeto de formação, sem apresentar qualquer tipo de especificidade técnica para o preparo 

docente. 

Estudos históricos (BRZEZINSKI, 1999; TANURI, 2000; VICENTINE e LUGLI, 

2009) sobre a formação de professores enfatizam que até meados do Período Imperial não 

havia nenhuma formação pedagógica dirigida para aqueles que desejavam ser professores. A 

seleção era feita através de concursos que exigiam um atestado de moralidade fornecido por 

padres ou juízes da localidade e ainda um conhecimento mínimo do que deveriam ensinar. 

Esse conhecimento era avaliado com a apresentação de uma dissertação junto a uma banca de 

seleção.  

Neste período, a sociedade ainda não estava organizada para exigir grandes 

investimentos na instrução educacional, e esta era destinada apenas à elite. A educação era 

considerada uma atividade de baixa importância;  não era considerada uma atividade 

relevante, sendo atrelada aos interesses da camada dirigente; representava uma articulação 

entre os interesses metropolitanos e atividades coloniais (TANURI, 2000, MONARCA, 

1999). 

No início do século XIX, com a necessidade de treinar um exercito disciplinado e de 

educar a população, surgem os primeiros debates sobre os métodos mais adequados para a 

preparação dos professores. O método Lancaster ou método mútuo surge como um modelo 

mais econômico, capaz de suprir o problema da falta de professores e ao mesmo tempo a 
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necessidade de ensinar para a massa. No ensino mútuo, o processo de instrução se dá através 

da reprodução do conhecimento por meio de um monitor que o repassava , fazendo a ponte 

entre o professor e diversos grupos de alunos. Em princípio, esta foi a estratégia idealizada 

para a reprodução rápida do conhecimento para um grande número de alunos. 

O método Lancaster ou método mútuo teve seu início na Inglaterra, no final do século 

XVIII, nas escolas primárias com o objetivo de alfabetizar o maior número de alunos, no 

menor prazo e com menor custo possível. Idealizado por Bell e Lancaster, o método foi 

considerado um sucesso e por isso teve uma grande expansão em diversos países da Europa. 

Na prática, o sistema funcionava com um único professor que ensinava um grupo, que poderia 

ter o quantitativo de até mil alunos, com a preservação total da ordem e aproveitamento de 

todo tempo destinado a aula.  

 

Figura 1: Ilustração do ensino Lancaster 

 

Fonte: <http://historiadaeducacaobrasileira.wordpress.com/ensino-mutuo-ou-metodo-lancasteriano/> 

 

Em março de 1823, o imperador criou a escola de ensino mútuo para os soldados do 

Exército local, e determinou que um ou dois soldados das províncias fossem para a Corte, 

aprendessem o método e depois levassem o conhecimento adquirido para as suas localidades, 
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e que esses receberiam gratificações por exercer a função de professor do ensino mútuo 

(VICENTINE e LUGLI, 2009). Delineou-se, assim, um modelo de aprendizagem via 

repetição, e para tanto qualquer soldado poderia assumir essa função. 

Segundo Cardoso (1999, p. 123),  a escola de Ensino Mútuo criada no Rio de Janeiro 

[...] admitia gratuitamente até 270 meninos acima de sete anos, para os quais 

o governo se comprometia a fornecer ‘papel, penas e mais apetrestes para o 

ensino’. Essa escola do ensino mútuo foi dirigida por uma junta diretora 

composta pelo doutor João da Silveira Caldeira [...] e mais os tenentes-

coronéis João Paulo dos Santos [...] a junta foi extinta pelo decreto de 4 de 

março de 1829 (CARDOSO, 1999, p.123). 

 

Ainda sob a vigência do Império, a Constituição de 1824 surge como um marco na 

educação, pois instituiu pela primeira vez no Brasil, através de seu artigo 179, o direito a 

educação gratuita, caracterizando um inicio de mudanças no campo da instrução educacional 

do país. Em decorrência da necessidade de levar instrução ao maior número de cidadãos 

brasileiros, o método Lancaster é ainda mais incentivado. Neste sentido, em agosto de 1825 

foi enviado a todas as províncias um aviso ministerial para propagação das escolas pelo 

método lancasteriano. Inicia-se claramente uma nova fase para educação no país gerando 

novos debates em torno dessa temática. As mudanças no âmbito da educação foram 

sancionadas pela da Lei de 15 de outubro de 1827
7
 que institui um caminho mais definido 

para a instrução no Brasil, razão pela qual é considerada a primeira Lei da Educação do país, 

pois regulou sobre a criação de escolas, o salário dos professores, o currículo, o método de 

ensino, os castigos e as fiscalizações nas instituições de ensino. 

 Da primeira Lei da Educação, destaca-se o artigo 4º que determinava a metodologia a 

ser utilizada em todas as escolas, ou seja, o ensino mútuo, considerado um marco, visto que 

até aquele momento não existia um método unificado para todo pais.  Destaca-se também o 

artigo 5º que determinava a criação de estruturas de edifícios que se fizessem necessárias para 

implantação do método mutuo e enfatizava-se que o professor que não tivesse conhecimento 

dessa metodologia deveria se instruir nas escolas da Corte, através de seus próprios recursos 

financeiros. Entende-se que esses professores seriam pessoas com uma situação financeira 

suficientemente estabilizada para realizarem esse esforço, e ainda que não havia naquele 

momento a intenção do governo de investir na formação docente.  

                                                 
7
 Desde então, o dia 15 de outubro é dedicado ao dia dos professores, sendo considerado feriado somente a partir 

da criação do Decreto 52.682 em 1963.  
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Em relação ao currículo, a Lei estabelece que o ensino seja alicerçado por alguns 

princípios da moral cristã e por um conteúdo elementar a ser transmitido, como segue no 

artigo 6º 

Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, 

prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de 

geometria prática, a gramática de língua nacional, e os princípios de moral 

cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados 

à compreensão dos meninos; preferindo para as leituras a Constituição do 

Império e a História do Brasil.(BRASIL, 1827) 

 

A meritocracia, uma estratégia bastante atual e polêmica, discutida entre todos os 

participantes da esfera educacional, que trata de acrescentar uma gratificação aos que 

obtiverem bom êxito segundo critérios pré-estabelecidos, já estava presente naquela época, 

pois a Lei da Educação estabelecia autorização aos presidentes para conceder uma 

gratificação anual a professores que não interrompessem suas atividades durante doze meses e 

que tivessem grande número de aproveitamento de alunos. 

Vale ressaltar que a Lei da Educação de 1827 traz a garantia de instrução para as 

mulheres, até então excluídas das instituições de ensino, sendo a educação feminina restrita 

apenas aos conventos no Brasil Colônia. A mesma a Lei também promove limites que 

regulavam quais disciplinas poderiam ser estudadas pelas mulheres:  

Art. 11. Haverão escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em 

que os Presidentes em Conselho, julgarem necessário este estabelecimento. 

Art. 12. As Mestras, além do declarado no Art. 6º, com exclusão das noções 

de geometria e limitado a instrução de aritmética só as suas quatro 

operações, ensinarão também as prendas que servem à economia doméstica; 

(BRASIL, 1827) 

 

Diante das mudanças promovidas pela Lei da Educação, Bragança (2009, p. 8) afirma 

que a legislação de 1827 é um marco na história da educação brasileira, pois impõe a 

“garantia legal de instrução primária pública e gratuita” e que a partir dela, a formação de 

professores para se institucionalizar passa a ocupar um lugar concreto. 

Com o passar do tempo, a falta de professores qualificados para desenvolver o ensino 

que estava se iniciando na história brasileira, chamava atenção para a baixa eficiência do 

método Lancaster ou mútuo, diante das dificuldades físicas, metodológicas e estruturais que 

ele carregava.  

A implantação do método Lancaster para ampliação de um sistema brasileiro de 

educação retrata certa desmotivação do Estado em garantir o funcionamento de qualidade da 

escola pública, efetivamente fragilizando a nova instrução do país (XAVIER, RIBEIRO e 

NORONHA, 1994). 
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A utilização do método mútuo não trouxe resultados positivos para a educação de 

forma geral, pois a falta de pessoal docente capacitado, de espaços físicos adequados e em 

razão da escassez de recursos financeiros das províncias acarretou certo fracasso na esfera 

educativa. 

Segundo Vicentini e Luigli (2009) a ineficiência do método mútuo ampliou as 

discussões sobre a formação de professores nos meados do século XIX, fomentando novos 

debates sobre as possibilidades de investimento em dois projetos: as Escolas Normais e o 

sistema de professores adjuntos. 

De inspiração austríaca e holandesa, o sistema dos professores adjuntos configurava-se 

como uma formação de professores através da observação da prática, sem qualquer tipo de 

teoria. O professor era inicialmente um aprendiz que ao observar as aulas de professores em 

exercício, poderia ser indicado posteriormente ao cargo docente. Vale ressaltar que este é o 

sistema mais antigo de formação de professores, sendo instituído oficialmente através do 

Decreto 1331-A, de 17/2/1854 (TANURI, 2000). Os professores adjuntos poderiam ser 

crianças maiores de 12 anos, que tivessem bom rendimento escolar e inclinação para ensinar, 

conforme determinava o Capítulo II, exclusivo para tratar as questões dos professores 

adjuntos. 

 Vicentini e Luigli (2009) classificam o método de formação dos professores adjuntos 

como um método artesanal de formação, pois era bastante rudimentar e carente de bases 

teóricas e ocorria somente através da observação do ensino. Este método esteve presente 

durante décadas na educação brasileira, sendo considerado um grande concorrente da Escola 

Normal, e também apontado como um dos fatores que dificultaram a consolidação da 

formação de professores nas Escolas Normais.  

As condições para entrada na profissão também favoreciam o método dos “professores 

adjuntos”, pois para fazer concurso na Escola Normal era preciso ter a idade mínima de 18 

anos, e posteriormente aguardar até 21 anos para tentar concurso público de nomeação, 

enquanto que com 12 anos já se admitia um professor adjunto no exercício de uma atividade 

remunerada.  

No que se refere à política, sem a intervenção do Poder Régio, as tendências políticas 

presentes, representadas pelas alas liberais e conservadora, tentavam se equilibrar no poder. 

De um lado, o movimento conservador defendia os princípios da monarquia constitucional e 

as suas diretrizes políticas centralizadoras. Em contrapartida, o movimento liberal acreditava 

que os poderes régios deveriam sofrer limitações e que as províncias deveriam ter maior 

autonomia. Neste sentido, representando o momento político e social, o Ato Adicional de 
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1834
8
 realizou inúmeras mudanças na então Constituição de 1824, particularmente no sistema 

de educação. 

A partir do Ato Adicional de 1834, o governo se isentou da responsabilidade de uma 

formação unificada para todo o território nacional, liberando cada província para fazer de 

acordo com a sua organização e de acordo com suas disponibilidades econômicas e sociais. 

Essa descentralização fomentada pelo Ato Adicional aponta a ausência de um sistema 

nacional de educação naquela época e acentua a questão da opção do governo por priorizar o 

estudo superior, deixando o ensino popular, primário e Normal sob a responsabilidade das 

províncias.  

Na prática, essa autonomia proposta pelo Ato não funcionou, pois o Governo Central 

passou a administrar apenas o ensino de todos os graus na capital do Império e o superior em 

todo o país, deixando para as províncias o encargo pela instrução primária e secundaria nas 

respectivas regiões. Fora do Município da Corte registrou-se uma total abstenção de atenção 

ao ensino popular, primário e normal, ficando a cargo das províncias a edificação desses 

sistemas educacionais. Destaca-se a precariedade de infraestrutura econômica das províncias 

que ainda se organizavam em diversas questões urbanas (BRZEZINSKI, 1999). 

Com a responsabilidade pela criação de escolas, as províncias iniciaram um 

movimento de implantação das Escolas Normais, destinadas a formar professores capazes de 

colaborar na ampliação de vagas para educação primária do país. 

As primeiras escolas normais no Brasil foram criadas após a reforma constitucional de 

1834, em decorrência de um movimento de descentralização do ensino no país e tinham como 

modelo a escola europeia, mais precisamente a francesa, que na época já contava com uma 

estrutura mais consolidada, pelo tempo de sua existência e também pela grande familiarização 

com a elite de formação cultural europeia. 

A primeira Escola Normal, criada na província do Rio de Janeiro, tinha como 

currículo a escrita e a leitura, as quatro operações e proporções, a língua nacional; elementos 

de geografia e ainda princípios da moral cristã. Caracterizava-se ainda pela adoção do método 

lancasteriano. Até meados do Século XIX, as Escolas Normais ficavam a cargo de um único 

professor, que era responsável por ensinar todas as matérias, os quais correspondiam aos 

conhecimentos do curso de primeiras letras. Não havia o sistema de seriação. O aluno 

estudava até que o professor o considerasse apto a realizar o exame (RANGHETTI, 2008). 

                                                 
8
 O Ato Adicional ou também chamado de emenda constitucional foi aprovado em 12 de agosto de 1834 com o intuito de 

reduzir os conflitos do período regencial. Com a criação de assembleias provinciais e a concessão de legislar sobre a 

instrução pública em estabelecimentos próprios para promovê-la, exceto para as faculdades de medicina, os cursos jurídicos e 

academias existentes ou que viesse a existir. 
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Foi a partir da Escola Normal de Niterói, recriada em 1859, que surgem os primeiros 

indícios de uma organização curricular mais rebuscada, na qual professores especialistas 

deveriam desenvolver as disciplinas especificas.  

Tanuri (2000) afirma que apesar de existirem iniciativas de criação de Escolas 

Normais em algumas províncias, sua permanência era incerta e atribulada; eram criadas e 

fechadas. Não havia procura e somente a partir de 1870 elas passaram a se firmar e se 

constituir como parte da consolidação dos processos de democratização e obrigatoriedade da 

instrução primária. Nessa ocasião, as transformações políticas, sociais e econômicas teriam 

repercussões diretas na esfera educacional. Neste sentido, acrescenta Brzezinski (1999) pela 

falta de condições de se estabelecerem como verdadeiros centros de referência de formação de 

professores, as Escolas Normais eram improvisadas,  rapidamente extintas e logo depois 

reabertas.  

Posteriormente entre 1868 e 1870, segundo Tanuri (2000), inúmeras mudanças de 

ordem ideológica, política e cultural trouxeram como consequências intensas transformações 

no campo educacional reforçado com a estreita associação entre educação e desenvolvimento 

social do país. Em decorrência desse novo cenário político e social, se observa uma 

valorização das escolas normais e um novo modelo de instituição para formação docente se 

delineia no país. 

3.1 UM NOVO PADRÃO PARA AS ESCOLAS NORMAIS 

Aclamada para atender ao ideário da expansão da educação para o povo, a Escola 

Normal ocupa lugar de destaque na formação de professores e seu número se multiplica em 

todo país. Com o advento da proclamação da Lei do Ventre Livre, em 1871, as questões 

educacionais passam a ser integradas ao discurso de políticos e do próprio Estado, tendo como 

destaque a preocupação com a educação das crianças nascidas de escravas.  

 Em decorrência dessa mobilização, que visava à ampliação e melhorias do sistema 

educacional do país, algumas reformas foram propostas e repercutiram diretamente na 

formação de professores. 

 Neste âmbito, destaca-se a Reforma Leôncio de Carvalho em 1879, que promove uma 

mudança em relação ao currículo da formação de professores, determina a ampliação de 

matérias
9
 com a finalidade de instruir melhor o professor e prepará-lo para atuar com os 

                                                 
9
 A Reforma Leôncio de Carvalho determina as seguintes disciplinas: língua nacional; língua francesa; 

aritmética, álgebra e geometria; metrologia e escrituração mercantil; geografia e cosmografia; história universal; 

história e geografia do Brasil; elementos de ciências físicas e naturais e de fisiologia e higiene; filosofia; 

princípios de direito natural e de direito público, com explicação da Constituição Política do Império; princípios 
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diversos tipos de alunos, favorecendo o desenvolvimento do país.  A formação pedagógica 

não era até então objeto de destaque e suas disciplinas eram reduzidas, porém a Reforma 

enfatizava que cada Escola Normal tivesse uma ou mais escolas primárias anexas destinadas 

ao exercício prático do ensino. Embora o currículo registrasse um número reduzido de 

conteúdos pedagógicos, a presença da prática de ensino vinculada ao curso caracterizava uma 

preocupação em estreitar os caminhos entre teoria e prática. Nesta mesma reforma, em relação 

à duração do curso, não houve uma fixação em anos, mas sim em séries de matérias, nas quais 

os alunos deveriam realizar exames de promoção por disciplinas. 

Na sequência, a Reforma Benjamim Constant, no ano de 1890, trouxe o resumo das 

discussões e debates que ocorriam em torno da melhoria da educação e de processos mais 

eficazes para o ensino. A proposta da reforma foi trazer um embasamento pedagógico mais 

ampliado. Logo, um de seus desdobramentos mais representativos foi a criação de um Museu 

Pedagógico, o Pedagogium que tinha como concepção ser um centro nacional de coordenação 

das atividades pedagógicas do Brasil, sendo a divulgação de suas propostas promovida, pela 

então criada, Revista Pedagógica. (ROMANELLI, 2001) 

A organização da Escola Normal também foi marcada pela reforma ocorrida na 

instrução pública do Estado de São Paulo em 1890, a qual reivindicava um preparo mais 

eficiente para a formação dos professores como requisito para renovação da educação. A 

proposta proporcionou enriquecimento dos conteúdos curriculares do Curso Normal, com 

ênfase às práticas de ensino. Para Saviani (2009), o mais importante neste período era 

assegurar uma reformulação no plano de estudos e manter os professores instruídos nos mais 

modernos processos pedagógicos. 

A descentralização originada pelo Ato Adicional de 1834 se manteve com a 

Constituição Republicana de 1891, pois a função de legislar sobre a instrução primária e 

profissional, inclusive sobre o Curso Normal permaneceu a cargo dos estados e municípios.  

No início do século XX, a falta de organização central e a desigualdade econômica dos 

estados brasileiros fomentaram uma participação mais intensa do governo federal na busca da 

estruturação para a educação popular, com ênfase nas Escolas Normais que centralizavam a 

formação de professores.  

Segundo Fausto (1982), a Primeira República é um período de instabilidade 

econômica, política e social, acentuado por um processo de passagem entre uma sociedade 

                                                                                                                                                         
de economia política; noções de economia doméstica (para as alunas); Pedagogia e prática do ensino primário 

em geral; prática do ensino intuitivo ou lição de coisas; princípios de lavoura e horticultura; caligrafia e desenho 

linear; música vocal; ginástica; prática manual de ofícios (para os alunos); trabalhos de agulha (para as alunas); 

instrução religiosa (não obrigatória para os acatólicos). 
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agrária para uma sociedade urbana e industrial, configurando um sistema de dominação do 

latifúndio, controlado pelos donos do poder. De acordo com Ribeiro (1995), este período 

também se destacou pela presença de debates e disputas em torno da implementação de um 

projeto educacional para o Brasil. 

Em 1921 as discussões acerca da formação docente ganharam mais espaço durante a 

Conferência Interestadual de Ensino Primário, convocada pelo governo central. E com o 

objetivo de promover debates sobre a gratuidade e obrigatoriedade da educação no país e 

principalmente de estabelecer um Plano Nacional de Educação, em 1924 foi criada a 

Associação Brasileira de Educação (ABE). Alguns anos depois, para denunciar a precariedade 

da formação inicial docente, respectivamente o magistério primário, e como denúncia da falta 

de perspectiva de formação superior, foi divulgado o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova. 

O Manifesto dos Pioneiros declara a prioridade do papel da educação 

Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e 

gravidade ao da educação. Nem mesmo os de caráter econômico lhe pode 

disputar a primazia nos planos de reconstrução nacional [...] é impossível 

desenvolver as forças econômicas ou de produção, sem o preparo intensivo 

das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à 

iniciativa que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma 

sociedade (AZEVEDO, 1958, p. 59). 

 

No âmbito da formação docente, o manifesto defende a incorporação dos estudos do 

magistério em nível superior, nas universidades, primando pela melhoria na formação e 

também na remuneração dos docentes. Faz menção também à falta de articulação dos diversos 

níveis e propõe uma revisão do plano de educação brasileira. No entanto, em âmbito nacional, 

somente após a Constituição de 1937, o Governo Federal instituiu uma política centralizadora, 

na tentativa de regulamentar todos os níveis educacionais do país e implantou as Leis 

Orgânicas do Ensino. E, em 1946, promulgou a Lei Orgânica do Ensino Normal através do 

Decreto-Lei n. 8.530. 

A Lei Orgânica do Ensino Normal, Decreto-Lei 8.530, de 02/01/1946, legitimou a 

implantação e a permanência da Escola Normal em todo território nacional com a finalidade 

de: “a) prover a formação de pessoal docente necessário às escolas primárias; b) habilitar 

administradores escolares destinados às mesmas escolas; c) desenvolver e propagar os 

conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância;” (BRASIL, 1946 [s/p]). 

Quanto aos cursos, eram divididos em dois níveis, sendo o 1º ciclo destinado ao curso 

de formação de regentes de ensino primário com duração de quatro anos, que funcionaria nas 

escolas denominadas Escolas Normais Regionais, e o 2 º ciclo, com o curso de formação de 
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professores primário, com duração de 3 anos, sendo ministrado nas Escolas Normais.  Nessa 

ocasião, originou-se também o Instituto de Educação, no qual funcionavam os cursos já 

citados, além do Jardim de Infância e da Escola Primária anexa, e dos cursos de 

especialização de professores primários e de habilitação de administradores escolares. 

(ROMANELLI, 2001). 

No currículo organizado pela Lei de 1946, as disciplinas do ensino normal do 1º ciclo 

predominantes eram as de cultura geral, conforme se observa no Quadro 3.  

 

Quadro 3- Disciplinas do Curso Normal de 1º ciclo  

Disciplinas Séries 

Português I, II, III, IV 

Matemática I, II, III, IV 

Geografia Geral I 

Geografia do Brasil II 

História Geral III 

História do Brasil IV 

Ciências Naturais I, II 

Anatomia e Fisiologia Humanas III 

Higiene IV 

Educação Física I, II, III, IV 

Desenho e Caligrafia I, II, III, IV 

Canto Orfeônico I, II, III, IV 

Trabalhos Manuais I, II, III 

Psicologia e Pedagogia IV 

Didática e Prática do Ensino IV 

Fonte: Romanelli (2001) 

 

As disciplinas relacionadas à profissionalização, ou seja, à formação docente eram em 

número reduzido e ministradas apenas no último ano do Curso Normal de 1º ciclo, a saber, 

Psicologia e Pedagogia, e Didática e Prática do Ensino. 

Já no Curso Normal de 2º ciclo havia mais diversidade entre as disciplinas, conforme o 

Quadro 4: 
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Quadro 4- Disciplinas do Curso Normal de 2º ciclo 

Disciplinas Séries 

Português I 

Matemática I 

Física e Química I 

Anatomia e Fisiologia Humanas I 

Música e Canto Orfeônico I, II, III 

Desenho e Artes Aplicadas I, II, III 

Educação Física, Recreação e Jogos 
I, II, III 

Biologia Educacional II 

Psicologia Educacional II, III 

Higiene, Educação Sanitária, 

Puericultura 
II, III 

Metodologia do Ensino Primário II, III 

Sociologia Educacional III 

História e Filosofia da Educação III 

Prática do Ensino III 

Fonte: Romanelli, 2001 

 

Além da diferença estabelecida através do currículo entre os 1º e 2º ciclos, como 

instrumento de formação profissional docente, a Lei Orgânica também foi bastante criticada 

pela falta de integração com o Ensino Superior, permitindo aos estudantes do Curso Normal o 

ingresso somente em alguns cursos da Faculdade de Filosofia, especialmente o Curso de 

Pedagogia (em funcionamento desde 1939
10

). (ROMANELLI, 2001; VICENTINE e LUGLI, 

2009; TANURI, 2000). 

A Constituição de 1946 favoreceu a organização das Escolas Normais, ao determinar a 

responsabilidade pela organização das escolas aos estados e municípios, desde que obedecidas 

às diretrizes e bases determinadas pela União. Assim cada Estado passa a criar sua própria 

estrutura de ensino. 

Entre 1951 e 1960 houve um crescimento do Curso Normal em todo país, que 

registrava um aumento no número de matrículas em cerca de 150% (TANURI, 2000). A 

maioria estava na rede particular de ensino, mas devido ao excesso de escolas, nem todas 

eram fiscalizadas por órgãos autorizados.   

                                                 
10

 O Curso de Pedagogia será tratado especificamente no capítulo 3. 
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Na década de 1960 o Curso Normal era considerado um curso de baixa qualidade na 

formação docente, em parte pela falta de articulação entre as disciplinas do currículo e ainda 

pela baixa exigência das instituições em relação ao nível de conhecimentos básicos 

necessários para a diplomação. Mudanças na estrutura de ensino também contribuíram para 

esta concepção de fragilidade na formação de professores, particularmente no que se refere à 

clientela que chegava à escola, oriunda de camadas populares. Evidenciava-se o despreparo 

dos professores em trabalhar com crianças de classes menos favorecidas. (TANURI, 2000) 

Na década seguinte, a Lei 5.692/71 foi responsável por diversas mudanças no ensino, 

especialmente no que se refere à distribuição das etapas. Neste sentido, o antigo ensino 

primário e o ginásio foram integrados passando a responder pelo primeiro grau, com duração 

de oito anos. Todos os cursos oferecidos em nível de segundo grau passariam a ser 

profissionalizantes. O Curso Normal passa a se chamar Habilitação Específica para o 

Magistério (HEM). A Lei 5.692/71 eliminou também a formação docente no Ensino Normal 

Primário que ainda existia em muitos lugares do Brasil. 

Muitas críticas foram feitas à incorporação da formação docente ao ensino médio pela 

diminuição do espaço de formação em detrimento as disciplinas gerais, conduzindo à redução 

expressiva dos conteúdos da preparação de professores. Em análises realizadas na década de 

1980, a incorporação do Curso Normal ao Ensino Médio foi considerada uma perda no 

preparo docente, principalmente pela diminuição dos conteúdos pedagógicos (GATTI, 1997; 

TANURI, 2000). A parte prática, anteriormente tão privilegiada, perde sua função, na medida 

em que se constata a dificuldade de controle e acompanhamento, e os estágios se tornam 

apenas diários de observação em sala de aula. Há uma perda significativa na qualidade da 

formação docente. 

Em 1982, após inúmeras críticas ao sistema HEM, e à decadência da formação em 

nível nacional, o Governo Federal em parceria com os estados propõe uma ação de 

“revitalização do ensino normal”. O projeto dos Centros de Formação e Aperfeiçoamento do 

Magistério (CEFAM) enfatiza a melhoria nas condições de formação de professores, no 

ambito da formação inicial e contínua. A implantação inicial ocorre em 1983,   em seis 

estados do país: Rio Grande do Sul, Minas, Alagoas, Piauí, Pernambuco e Bahia, 

O curso de formação desenvolvido nos CEFAMs era realizado em período integral, o 

que possibilitava uma carga horária maior, com duração de quatro anos. Os alunos recebiam 

uma bolsa de estudos, para que pudessem suprir suas necessidades básicas. Um outro 

destaque do projeto se deve ao processo de entrada na instituição, que era constituído de um 
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projeto realizado pelo aluno e ainda de uma entrevista com o diretor da instituição. Essas 

medidas garantiam um compromisso com a formação. 

A partir dos meados da década de 1980, apesar dos resultados positivos que os 

CEFAMs conquistaram, o governo não deu continuidade ao projeto. Nessa década, destaca-se 

uma mudança administrativa na política do país e ainda a mudança de cinco Ministros da 

Educação entre os anos de 1985 a 1989.  A despeito da decisão do governo federal, alguns 

estados mantiveram o projeto, devido ao exito obtido.(TANURI, 2000) 

A formação de professores em nível médio permanece com a nomeclatura de 

Habilitação Específica para o Magistério até a promulgação da Lei de Diretrizes e Base da 

Educação nº 9394/96, quando volta a ser chamada de Curso Normal.  

3.2 OS NÚMEROS DO CURSO NORMAL NA CONTEMPORANEIDADE  

Intensos movimentos dos educadores em defesa da melhoria das condições de 

trabalho, pela gestão democrática e pela reformulação dos cursos de formação para o 

magistério também marcaram as décadas de 1980 e 1990. Tais reestruturações deram início a 

novas propostas muitas vezes controvertidas, por apresentarem diferentes níveis para 

formação de um mesmo profissional. Os debates educacionais nas décadas mencionadas 

focalizavam a necessidade de ofertar um ensino de qualidade, em consonância com as novas 

tecnologias e com a globalização que se intensificava.  

Desde 1969, a docência dos anos iniciais de escolarização já podia ser exercida pelos 

licenciados em Pedagogia
11

, além dos egressos do Curso Normal, em nível médio, o que nos 

leva à constatação de que a grande mudança ocasionada pela LDBEN/96, nesse aspecto, foi a 

proposta de exclusão da formação em nível médio, ainda que não imediatamente, pois se 

assegurou de início, um prazo de dez anos para que todos os profissionais estivessem 

adaptados a essa nova determinação. 

O levantamento de dados históricos sobre a formação de professores em nível médio, 

realizado pelo Instituto Nacional de Estatística e Pesquisa (INEP) em 2003, revelou, naquele 

momento, que o número de matriculas nesta formação estava em constante crescimento, como 

se observa nos anos 1991 e 1996 conforme o Quadro 5  

 

                                                 
11

 “A Resolução CFE nº 2/1969 determinava que a formação de professores para o ensino normal e de 

especialistas para as atividades de orientação, administração, supervisão e inspeção, fosse feita no curso de 

graduação em Pedagogia, de que resultava o grau de licenciado. Como licenciatura, permitia o registro para o 

exercício do magistério nos cursos normais, posteriormente denominados magistério de 2º grau e, sob o 

argumento de que “quem pode o mais pode o menos” ou de que “quem prepara o professor primário tem 

condições de ser também professor primário”, permitia o magistério nos anos iniciais de escolarização". (Grifo 

da autora) 
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Quadro 5- Evolução do número de matrículas no Curso Normal  

 

Ano Matrículas na formação de professores 

em nível médio 

1991 640.770 

1996 851.570 

2002 368.006 

Fonte: INEP (BRASIL, 2003) 

 

Porém, alguns anos depois, sob o efeito da nova legislação, que previa a elevação para 

o nível superior, ocorreu uma redução de quase 50% nas matrículas  (BRASIL, 2003). 

A partir de 1996, a necessidade de elevação da formação de professores para o nível 

superior gerou além do esvaziamento nos Cursos Normais, mencionado anteriormente, uma 

grande procura pelos cursos de Pedagogia, principalmente por professores que já lecionavam 

e tinham como formação apenas o magistério em nível médio. Contudo, a formação de 

professores em nível médio, continuou a atender à demanda por formação inicial em muitos 

estados brasileiros, e, na atualidade, embora comece a decrescer, ainda encontra espaço, tanto 

na realidade de alguns estados, quanto nos debates entre especialistas. Como exemplo, 

lembramos a acalorada discussão sobre a proposta de extinção do Curso Normal durante a 

Conferência Nacional de Educação (CONAE), realizada em Brasília, no ano de 2010. Essa 

proposta não obteve a adesão esperada e a discussão culminou com a sua retirada, a partir dos 

argumentos a favor da ideia de que o Curso Normal poderia ser mantido como parte de um 

itinerário formativo mais abrangente.  (MONLEVADE, 2010 [s./d.])  

Cabe ressaltar que, mesmo antes da reunião da CONAE, a permanência da formação 

em nível médio já vinha sendo reivindicada legalmente através do Projeto de Lei 280, de 

2009, que sugeria, dentre outras inovações, uma nova redação para o artigo da LDBEN 

relativo à formação e qualificação dos profissionais da educação. O texto inicial propunha 

retirar a possibilidade de um professor formado nos cursos normais exercer o magistério na 

Educação Básica. A exceção seria para a Educação Infantil e as séries iniciais do ensino 

fundamental “[...] onde comprovadamente não existirem formados em nível superior.” O 
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desfecho deu-se em abril de 2013, quando, após quatro anos de debates, divergências e 

alterações, a Presidente da República sancionou a Lei 12.796 que, no artigo 62, define que  

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos 

do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. 

(BRASIL, 2013) 

   

Além de reiterar a aceitação da formação em nível médio para atuação nos primeiros 

anos do Ensino Fundamental, a nova Lei traz outra relevante mudança, atrelada ao veto do 

artigo 87 das disposições transitórias da Lei 9.394/96, uma vez que a diferente interpretação 

do já mencionado artigo vinha provocando enormes tensões e até mesmo decisões 

equivocadas por parte de gestores educacionais, administradores do setor público e privado e 

professores.  

Sem dúvida, a proposta política de ampliação do nível de escolaridade por ocasião da 

promulgação da Lei 9.394/96 surgiu visando a elevação da qualidade da formação dos 

docentes, os quais desempenham tarefa de grande complexidade, cujo nível de exigência 

demanda formação inicial sólida e aperfeiçoamento contínuo. Contudo, a ambiguidade já 

mencionada só foi resolvida com a promulgação da Lei 12.796/2013, que muito 

oportunamente vem ao encontro da resolução de um problema crônico da educação brasileira, 

a saber, a existência de professores que, em determinadas regiões do país, ainda lecionam sem 

a formação adequada. 

No entanto, dados da Sinopse Estatística da Educação Básica de 2012, realizado pelo 

INEP (BRASIL, 2012), revelam que apesar da previsão legal e da consequente redução de 

matrículas no Curso Normal, este ainda permanece como espaço de formação inicial em 

diversos estados do país, conforme apresentação da Figura 2.  
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Figura 2 – Número de alunos matriculados no Curso Normal por estado (2012) 

 

Fonte: Organizada pela autora com base nos dados do Censo 2012 (BRASIL, 2012) 

 

Os números apresentados demonstram como a formação em nível médio ainda é 

procurada em todas as regiões do Brasil. Observamos o caso específico do estado do Rio de 

Janeiro, um dos estados mais desenvolvidos do país e que permanece com o maior em número 

de matrículas no país na formação em nível médio, 29.004 alunos matriculados em 2012, 

seguido do estado do Paraná que mantém 22.032 matrículas no mesmo ano. 

As informações atuais que tratam da estrutura de funcionamento do Curso Normal, 

tais como currículo, carga horária entre outros, serão detalhados no capítulo 5, no qual será 

realizada a análise comparativa entre dois diferentes cursos, respectivamente um Curso 

Normal e um Curso de Pedagogia, com o objetivo de compreender como dois cursos, em 

níveis distintos, formam o mesmo profissional para atuar na Educação Infantil e nos anos 

inicias do Ensino Fundamental. 

No capítulo a seguir analisaremos o impacto do surgimento de um novo espaço de 

formação de professores no Brasil: o Curso de Pedagogia.  
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4 CURSO DE PEDAGOGIA: DESAFIOS DE UMA NOVA FORMAÇÃO 

Neste capítulo apresentaremos a trajetória do Curso de Pedagogia no Brasil desde sua 

criação, enfatizando os momentos mais relevantes de mudança. Durante a análise, serão 

apontadas algumas tensões que se formaram a partir da implantação deste novo espaço de 

formação de professores instituído no país. Para tanto, utilizaremos os documentos legais, 

como decretos e pareceres que nos ajudam a compreender melhor a formação inicial de 

professores neste espaço e como se configurou o perfil profissional dos egressos. Para 

percorrermos este caminho nos baseamos, dentre outros autores, nos estudos de Brzezinski 

(1996), Silva (2006), Tanuri (2000) e Freitas (2007). 

Em meio às propostas de mudanças na educação, impulsionadas pelo movimento 

escolanovista e defendidas no Manifesto dos Pioneiros, publicado em 1932, foi criado o 

Curso de Pedagogia no Brasil, em 1939. Inicialmente, o curso foi oferecido pela até então 

recém-criada Faculdade de Filosofia e Letras e tinha como objetivo principal, assim como 

outros cursos oferecidos pela faculdade, assegurar a formação e o preparo para professores do 

ensino secundário (BRZEZINSKI, 1996). 

É importante registrar que o Manifesto dos Pioneiros traz à tona uma forte 

reivindicação da sociedade por uma escola pública, gratuita e obrigatória, e que de uma 

maneira geral, influencia diretamente na ampliação do número de professores no Brasil e 

consequentemente dá ênfase aos cursos de formação docente, sugerindo “a incorporação dos 

estudos do magistério à universidade, a equiparação de mestres e professores em remuneração 

e trabalho” (BRASIL, 1932, p.46).  

Além disso, o documento ainda aponta para a necessidade de uma preparação mais 

direcionada para o magistério ao enfatizar que 

[... ] A maior parte dele, entre nós, é recrutada em todas as carreiras, sem 

qualquer preparação profissional, como os professores do ensino 

secundário e os do ensino superior (engenharia, medicina, direito, etc.), 

entre os profissionais dessas carreiras, que receberam uns e outros, do 

secundário, sua educação geral. O magistério primário, preparado em escolas 

especiais (escolas normais), de caráter mais propedêutico, e, às vezes misto, 

com seus cursos gerais e de especialização profissional, não recebe, em 

geral, nesses estabelecimentos, de nível secundário, nem uma sólida 

preparação pedagógica, nem a educação geral em que ela deve basear-

se. A preparação dos professores, como se vê, é tratada entre nós, de 

maneira diferente, quando não é inteiramente descuidada, como se a 

função educacional, de todas as funções públicas a mais importante, fosse a 

única para cujo exercício não houvesse necessidade de qualquer preparação 

profissional (BRASIL, 1932, p.58 e 59, grifos nossos). 

           

 O Manifesto destaca ainda a falta de preparação docente adequada até o momento, e 
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para tanto propõe que a formação de professor seja realizada em nível superior considerando 

que este seja  

[...] o único meio de, elevando lhes em verticalidade a cultura, e abrindo-lhes 

a vida sobre todos os horizontes, estabelecer, entre todos, para a realização 

da obra educacional, uma compreensão recíproca, uma vida sentimental 

comum e um vigoroso espírito comum nas aspirações e nos ideais (BRASIL, 

1932, p.60).  

 

Segundo Chagas
12

 (apud Brzezinski, 1999, p. 89), o Curso de Pedagogia tinha em suas 

raízes o objetivo de formar professores primários com nível superior, e que para tanto, era 

necessário aprofundar os estudos sobre a fase inicial da escolarização. Neste sentido, ficaria 

conferida aos egressos do curso, a identidade da docência no ensino primário. No entanto, 

Brzezinski (1999) afirma que o Curso de Pedagogia criado em 1939 não trouxe oficialmente 

essa identidade. 

Diante da necessidade de atender a demanda por professores nas mais diversas áreas, a 

formação docente se estruturou no esquema que se tornou conhecido como “3 + 1”, o qual se 

configurava através da oferta de um curso superior com a duração de três anos direcionado 

para as disciplinas de conteúdo, e um ano dedicado às disciplinas pedagógicas, sendo este 

último a base para obtenção do título que habilitava à carreira docente, estabelecendo para o 

egresso do curso, que era realizado em apenas três anos, o título de bacharel, sem a 

possibilidade de atuação docente (SILVA, 2006). 

De acordo com o artigo 19 do Decreto Lei 1.190 de 04 de abril de 1939, o Curso de 

Pedagogia seria realizado em três anos com a seguinte seriação de disciplinas (BRASIL, 

1939): 

 

Quadro 6: Divisão curricular do Curso de Pedagogia 

 

                                                 
12

 Valnir Chagas era conselheiro do Conselho Federal de Educação (CFE). 

 

Primeira série 

1. Complementos de matemática. 

2. História da filosofia. 

3. Sociologia. 

4. Fundamentos biológicos da educação. 

5. Psicologia educacional. 

 

Segunda série 

 

1. Estatística educacional. 

2. História da educação. 

3. Fundamentos sociológicos da 

educação. 
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Fonte: Organizado pela autora com base na Lei 1.190 (BRASIL, 1939) 

 

A observação das disciplinas registradas no quadro 8 demonstra que apesar da 

formação de um ano para licenciatura, com disciplinas didáticas, voltadas para estudos 

teóricos sobre educação, o currículo do Curso de Pedagogia não incluía conteúdos do ensino 

primário, logo o egresso deste curso não teria conhecimento de didáticas específicas voltadas 

para esse nível de ensino, porém estas eram ensinadas no Curso Normal, no qual os 

pedagogos poderiam exercer a docência. 

Quanto à formação destinada à licenciatura, segundo o art. 20 da Lei 1.190/39, a 

formação didática era realizada em um ano, e composta pelas seguintes disciplinas: Didática 

Geral, Didática Especial, Psicologia Educacional, Administração Escolar, Fundamentos 

Biológicos da Educação e Fundamentos Sociológicos da Educação (BRASIL, 1939). Com 

esse planejamento, garantia-se a formação didática para atender ao ensino secundário, pois ao 

cursar esse ano referente à licenciatura, o Bacharel adquiria a habilitação para exercer o 

magistério no nível secundário (VICENTINE e LUGLI, 2009). 

No entendimento de Saviani (2007, p. 118), quanto à formação docente  

Ao instituir um currículo pleno fechado para o Curso de Pedagogia, em 

homologia com os cursos das áreas de Filosofia, Ciências e Letras e não os 

vinculando aos processos de investigação sobre os temas e problemas da 

educação, o modelo implantado com o Decreto n. 1.190, de 1939, em lugar 

de abrir um caminho para o desenvolvimento do espaço acadêmico da 

Pedagogia, acabou por enclausurá-lo numa solução que se supôs 

universalmente válida em termos conclusivos, agravando progressivamente 

os problemas que se evitou enfrentar (SAVIANI, 2007, p.118, grifo nosso). 

 

De acordo com o art. 51 da Lei 1.190/1939, a partir de 1943, ou seja, após a formação 

da primeira turma do Curso de Pedagogia, tornar-se-ia obrigatória a apresentação do diploma 

4. Psicologia educacional. 

5. Administração escolar. 

 

 

Terceira série 

 

 

1. História da educação. 

2. Psicologia educacional. 

3. Administração escolar. 

4. Educação comparada. 

5. Filosofia da educação. 
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de bacharel para atuação nos cargos técnicos de educação. E sobre os licenciados, estes 

poderiam exercer a docência nos cursos Normal. Em termos de definição, a Lei parece carecer 

de maiores detalhes sobre o perfil dos egressos que talvez ajudasse a identificar todas as 

possibilidades de atuação desse profissional. 

Além do objetivo de formar professores para atuar no ensino secundário, a criação do 

Curso de Pedagogia tinha a proposta de habilitar profissionais para atuarem em cargos 

técnicos em órgão educacionais do governo e ainda administradores e orientadores para 

escolas primárias, como esclarece Silva (2006). Ressalva-se que o curso em três anos, 

formava o bacharelado em Pedagogia, capacitado para ocupar cargos técnicos em educação, 

porém para lecionar como professor do Curso Normal o egresso deveria cursar mais um ano 

de Didática, configurando a licenciatura para a docência. Para Brzezinski (1999, p. 89), trata-

se de uma “situação estranha que dissociava o conteúdo da Pedagogia do conteúdo da didática 

em cursos distintos”, instituindo-se uma lacuna entre o conteúdo dos conhecimentos 

específicos e o método de ensinar esse conteúdo”. Desta forma, ficava estabelecida a 

dicotomia entre conteúdo e método. 

As diversas possibilidades de atuação profissional dos egressos do Curso de Pedagogia 

promoveram certa tensão acerca do tipo de formação pretendida, fomentando no decorrer de 

sua história um movimento constante pela busca de uma identidade e afirmação profissional 

dos egressos do curso. Neste sentido, Libâneo (2009) considera que a amplitude da atuação do 

pedagogo promoveu certo grau de complexidade para a seleção curricular dos cursos de 

Pedagogia. 

Para Brzezinski (1996), o curso trouxe um cunho profissionalizante em sua criação e 

acabou remetendo-o muito mais ao campo do conhecimento, sem, no entanto, a 

fundamentação teórica fundamental no caminho da investigação necessária. 

Ainda em relação ao modelo “3 + 1” que continua sendo fortemente criticado em si e à 

própria terminalidade instituída pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9.394/96, Sheibe (2010) afirma que esta não foi suficiente para extingui-lo, pois ainda está 

presente em vários cursos de formação de professores. 

A preocupação com o esquema “3 + 1” também esteve presente durante as discussões 

para elaboração do Plano Nacional de Educação 2011- 2020 (PNE), na Confederação 

Nacional de Educação CONAE, no ano de 2010, com ênfase crítica ao fato de a licenciatura 

acabar se tornando um apêndice ou um curso de segunda categoria. Registra-se uma 

inquietação em relação à oferta dos cursos superiores, nos quais há uma desarticulação entre o 

currículo e o perfil do egresso e sinaliza-se que a universidade deve servir de ponte para 
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estreitar esses caminhos. Aguiar e Scheibe (2010) afirmam que há uma dificuldade, no 

contexto universitário, para romper com o modelo “3 + 1” e que este modelo promove “ainda 

hoje, a concepção que privilegia a formação teórica nas áreas especificas, proporcionada, em 

princípio, pelos cursos de bacharelado, em prejuízo de uma formação teórico-prática” 

(AGUIAR; SCHEIBE, 2010, p.82). 

4.1 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA 

Em razão das indefinições do Curso de Pedagogia a respeito de sua identidade ao 

longo de sua trajetória, segundo Silva (2006) desde sua criação, se apresenta como palco de 

embates por parte de pedagogos, legisladores, profissionais da área de educação, associações 

e movimentos de educadores e ainda das instituições formadoras. E com vistas à melhor 

compreensão dessas tensões, a autora propõe uma divisão em quatro fases, representadas de 

forma cronológica. Trata-se apenas da sistematização dos fatos ocorridos ao longo do tempo, 

com o objetivo de melhor aproximar as tendências apresentadas na construção da identidade 

do Curso de Pedagogia e suas definições. 

O primeiro período da análise histórica seria entre 1939 e 1972, e foi chamado de 

“período das regulamentações”, por apresentar mecanismos de organização e reorganização 

do Curso de Pedagogia, de acordo com a legislação formulada. Este período é marcado pela 

indefinição da identidade do pedagogo e por questionamentos sobre seu limite de atuação.  

A primeira regulamentação constitui-se da própria lei que instituiu o Curso de 

Pedagogia,  Lei 1.190 de 04 de abril de 1939, já mencionada anteriormente. 

Após duas décadas de discussões sobre sua finalidade, mas sem modificações, o curso 

passa a ser intensamente questionado pelo então conselheiro do Conselho Federal de 

Educação (CFE), Valnir Chagas, sob a alegação de que faltava conteúdo próprio ao mesmo. 

Segundo Chagas, o curso deveria promover a formação dos professores primários em nível 

superior, e quanto à formação do técnico em educação, esta, deveria ser realizada em cursos 

de pós-graduação. 

As ideias de Chagas estavam acima das condições do país em termos educacionais, 

pois o Brasil não possuía ainda uma estrutura nacional de formação de professores, e ainda 

contava com muitos professores leigos. Mas apesar de suas ideias não serem concretizadas 

naquele momento, serviram de base para a nova regulamentação do curso em 1962. 

A partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN 

4.024/61, que institui, dentre outros, a implantação de currículo para os cursos superiores, o 

Conselho Federal de Educação estabelece a segunda regulamentação do Curso de Pedagogia 
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através do Parecer CFE nº 251/62, regularizada pela Resolução CFE/62, que traz a proposta 

de um currículo mínimo e a duração de quatro anos para o mesmo. Segundo Brzezinski (1996, 

p.56) o parecer não promoveu mudanças reais no curso, “pois não mudou em nada o chamado 

esquema 3+1, apenas conferiu ao egresso do mesmo um título único de bacharel e licenciado 

em Pedagogia, após cursar os quatro anos de formação”, por isso a autora acredita que a 

mudança real ocorreu somente no âmbito curricular.  

A autora também destaca que as transformações sócio-políticas e econômicas 

decorrentes do golpe de 1964 receberam forte influência internacional (principalmente 

americana), fato que influenciou severamente a hegemonia da tendência tecnicista, com 

reflexo no curso em questão.  

Observa-se que os currículos foram incorporando a organização do trabalho, 

destacando-se o como fazer, enfatizando o aspecto da produção. Da mesma forma, os espaços 

escolares adaptaram seu planejamento e sua conduta às novas exigências do mercado e da 

industrialização. Segundo Arroyo (2008), nesta época a função da supervisão escolar surge 

com o objetivo de sintetizar as técnicas e metodologias e repassá-las aos professores. 

A reforma curricular, proposta através do Parecer 251/62, instituiu um currículo 

mínimo de sete matérias, das quais cinco eram obrigatórias e duas opcionais. As obrigatórias 

eram: Psicologia da Educação, Sociologia (Geral, da Educação), História da Educação, 

Filosofia da Educação e Administração Escolar. E quanto as opcionais foram definidas: 

Biologia, História da Filosofia, Estatística, Métodos e Técnicas de Pesquisa Pedagógica, 

Cultura Brasileira, Educação Comparada, Higiene Escolar, Currículos e Programas, Técnicas 

Audiovisuais de Educação, Teoria e Prática da Escola Média e Introdução à Orientação 

Educacional (SILVA, 2006).  Quanto à licenciatura, a mesma deveria ser cursada de forma 

concomitante ao bacharelado, com a duração total de quatro anos. 

O parecer CFE nº 251/62 teve como preocupação maior a reestruturação do currículo, 

porém não entrou na discussão sobre o perfil profissional, denominado “indistintamente de 

técnico de educação ou especialista de educação” (SILVA, 2006, p. 17), o que contribui para 

reforçar a falta de definição para o campo de atuação dos egressos do curso. 

A terceira normatização do “período das regulamentações”, veio por intermédio do 

Parecer 252/69, também incorporado à resolução CFE nº 2/69, igualmente relatada por Valnir 

Chagas. O parecer teve sua origem nas bases da Reforma Universitária feita através da Lei n.º 

5.540/ 68. 

A Reforma Universitária buscava dentre outros aspectos, fomentar os princípios da 

racionalidade, eficiência e produtividade no âmbito do ensino superior, apresentando duas 
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versões para os cursos, a saber, de plena ou curta duração, de acordo com a habilitação 

oferecida pela instituição, definindo assim o perfil profissional dos egressos. 

A Lei 5.540 propôs o cancelamento do Curso de Pedagogia, pela superficialidade e 

falta de identidade concreta que o curso apresentava. Para fazer frente a essa proposta, o 

Conselho Federal de Educação estabelece a criação das Faculdades de Educação para receber 

o Curso de Pedagogia. Essa regulamentação é feita através do Parecer 252/69 e da Resolução 

nº 2/69. 

O Parecer 252/69 propõe a revisão do currículo estabelecido no Parecer CFE nº 

251/62, com vista à preparação de “professores para o ensino Normal e de especialistas para 

atividades de orientação, administração, supervisão e inspeção no âmbito de escolas e 

sistemas escolares” (SILVA, 2006, p. 26). Em relação à finalidade do curso quanto aos 

egressos, o parecer contém uma concepção tecnicista, fomentando as habilitações, ou seja, a 

formação dos especialistas.  

O curso permanece assim, com objetivo de formação profissional e docentes e não 

docentes, e, para tanto, a estrutura curricular foi dividida em uma base comum e a base 

diversificada, sendo esta última responsável pelas habilitações oferecidas. Observa-se que ao 

contrário do formato anterior, que apresentava o bacharelado e a licenciatura, as habilitações 

passariam a compor a parte final do Curso de Pedagogia. Nesta reformulação, a didática 

passou a integrar a base comum do curso, sob o pretexto de que os pedagogos teriam como 

função inicial, a docência no Curso Normal.  

Para Freitas (2007), longe de promover uma definição acerca da atuação do pedagogo, 

a implantação de novos cargos na escola e de novas habilitações no Curso de Pedagogia 

estimulou a desagregação entre o trabalho pedagógico e o trabalho artesanal, no sentido de 

execução, estabelecendo um distanciamento do docente nos processos de planejamento, 

limitando o trabalho do professor ao de mero executor, e ainda criando diferenças salariais 

entre os especialistas e os docentes.  

A fixação dos conteúdos mínimos na formação do pedagogo, promovida pelo Parecer 

252/69, confere maior destaque à formação do especialista em detrimento da capacitação para 

a docência. No entanto, conforme destaca Brzezinski (1999, p.91) “[...] contraditoriamente, 

manteve a exigência de comprovação do exercício do magistério para o egresso da Pedagogia 

receber o diploma de especialista.” Havia, portanto um questionamento relevante acerca do 

sentido do estágio supervisionado instituído no parecer, mas o parecer previa que o 

profissional a ser formado através do Curso de Pedagogia não poderia obter o certificado caso 

não realizasse estágio na área escolhida. 
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Em decorrência da Resolução nº 2/69, criada a partir do Parecer CFE nº 252/69, o 

Curso de Pedagogia torna-se composto por uma base comum, formada por disciplinas básicas 

referentes  à formação geral na área e por outra base com habilitações específicas. Assim, para 

melhor compreensão da matriz curricular constituída a partir da Resolução nº 2/69, no que se 

refere às habilitações especificas, apresentamos o Quadro 7. 

 

Quadro 7: Matriz curricular do egresso do Curso de Pedagogia, segundo o Parecer 

252/69 

 

Habilitação ensino das 

disciplinas e atividades 

práticas dos cursos 

normais 

Habilitação em 

Orientação 

Educacional 

Habilitação 

plena em 

Administração 

Escolar 

Habilitação 

plena em 

Inspeção Escolar 

Estrutura e 

funcionamento do ensino 

de 1º grau 

Estrutura e 

funcionamento do 

ensino de 1º grau, 

Estrutura e 

funcionamento do 

ensino de 1º grau 

Estrutura e 

funcionamento do 

ensino de 1º grau 

Metodologia do ensino 

de 1º grau 

Estrutura e 

funcionamento do 

ensino de 2º grau. 

Estrutura e 

funcionamento do 

ensino de 2º grau. 

Estrutura e 

funcionamento do 

ensino de 2º grau. 

Prática de ensino na 

escola 1º grau (estágio) 

Princípios e 

métodos de 

orientação 

educacional 

Princípios e 

métodos de 

orientação 

educacional 

Princípios e 

métodos de 

orientação 

educacional 

 Orientação 

vocacional  

Estatística 

aplicada à 

educação 

Legislação do 

ensino 

 Medidas 

educacionais 

  

Fonte: Organizado pela autora a partir de Silva (2006) 

 

No Quadro 7, observa-se que para o egresso do curso que atuará com a docência nos 

cursos Normais não era ofertada, por exemplo, a Legislação do ensino, como se não fosse 

imperativo conhecer os tópicos que envolvem a legislação para assegurar a formação legal 

necessária a dos professores do ensino primário. 

Com a leitura desse parecer, nota-se que este fomentava a ideia de que os pedagogos 

poderiam também exercer a função de docentes nos cursos de ensino primário, sob a alegação 
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de que quem pode mais pode menos, ou seja, quem forma os futuros docentes em nível 

Normal, estaria também preparado para exercer suas funções. Para tanto, seriam exigidas 

algumas disciplinas básicas dentro da formação de pedagogo, respectivamente, “metodologia 

do ensino de 1º grau e prática de ensino na descola de 1º grau, com estágio supervisionado” 

(SILVA, 2006, p. 32). 

Em linhas gerais, sobre os pareceres CFE nº 251/62 e CFE nº 252/69, Tanuri (2000) 

considera que foram iniciativas importantes na direção da formação do professor primário em 

nível superior. Da mesma forma, Silva (2006) assume que estas regulamentações 

representaram um esforço no sentido de criar e tentar fortalecer a identidade do curso e 

consequentemente a do próprio pedagogo, e destaca ainda um aspecto contraditório ao 

encontrarem-se carregadas de conteúdo, e ao mesmo tempo estimularem um constante 

questionamento a respeito das possibilidades de atuação dos pedagogos. 

Verifica-se assim,  que apesar das três regulamentações iniciais, o Curso de Pedagogia 

continuava marcado pela indefinição, tanto de identidade, quanto às possibilidades de atuação 

dos pedagogos. 

Na conceituação de Silva (2006), o segundo período da história do Curso de 

Pedagogia compreende de 1973 até 1978, e foi denominado de “período das indicações: 

identidade projetada”.   

Neste período, foram registradas inúmeras propostas de reformas que visavam à 

reestruturação dos cursos superiores para formação docente, também encaminhadas pelo 

conselheiro Valnir Chagas, que permanecia no Conselho Federal de Educação. Registra-se 

que nem todas foram aprovadas, e que algumas tinham como proposta a redefinição da função 

dos egressos do curso, com o propósito de formar um professor com cunho especialista, 

acrescidas de propostas para substituição do Curso de Pedagogia por novos cursos e 

habilitações (SILVA, 2006). Destaca-se o Parecer 70/1976 que ratificou o seu desejo em 

mudar as estruturas dos cursos de licenciatura e redefinir o Curso de Pedagogia. Em 

decorrência das várias propostas, Chagas impulsionou debates e provocou insatisfações por 

parte dos pedagogos.  

Dentre outras, Silva (2006) destaca algumas iniciativas que tiveram grande 

repercussão frente às propostas relacionadas à questão da identidade do Curso de Pedagogia: 

o I Seminário de Educação Brasileira realizado na Universidade de Campinas, em 1978, que 

deu inicio às reflexões e debates, de forma organizada, sobre os estudos da formação docente 

superior; a de 1981, produzida pelo Comitê pró-participação na reformulação dos cursos de 

Pedagogia e licenciatura - regional de São Paulo; a de 1983, produzida como Documento final 
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do Seminário Nacional de Recursos Humanos para a Educação, promovido pelo Ministério da 

Educação (MEC), em Belo Horizonte; a de 1998, de autoria da ANFOPE (Associação 

Nacional de Formação dos Profissionais da Educação); a de 1998, produzida pelo GT 

Pedagogia, do V CEPFE (Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores), 

promovido pela Unesp, em Águas de São Pedro; a de 1999, elaborada pela Comissão de 

Especialistas de Ensino de Pedagogia, junto ao MEC. 

Todas as iniciativas relatadas anteriormente configuram o terceiro período da história 

do Curso de Pedagogia, conforme definição de Silva (2006), sendo o mesmo denominado de 

“período das propostas: identidade em discussão” que regulou entre 1979 a 1998. Este 

período pode ser considerado como um dos mais ricos em termos de reflexões e debates por 

apresentar um diálogo entre professores e estudantes universitários, que se uniram,  em defesa 

do Curso de Pedagogia. Para Brzezinski (1996) a partir da década de 80 os educadores 

passaram a escrever sua própria história, não somente pelos diálogos, mas também através dos 

conflitos. O desprestigio da profissão docente era causada pela ausência de ações 

governamentais adequadas e pela falta de uma política de formação, como afirma Tanuri 

(2000). 

A ideia central da reformulação curricular pretendida era a necessidade de uma única 

base nacional para os cursos de formação docente. Sendo assim essa definição foi relatada ao 

final do I Encontro Nacional do Projeto de Reformulação dos Cursos de Preparação de 

Recursos Humanos para a Educação, em 1983. O documento final do encontro preconizava 

que a base comum nacional dos Cursos de Formação de Professores não deveria ser 

concebida como um currículo mínimo ou constituído por disciplinas isoladas, mas sim como 

uma concepção básica de formação do educador e com a definição de um elemento de 

conhecimento fundamental e finaliza com a afirmação de que a identidade de todo 

profissional da educação deveria ser a docência. 

Este “Documento Final”, como passou a ser conhecido, serviu de base para reflexões 

em vários encontros e debates sobre o tema e ainda se tornou um norte para trabalhos 

desenvolvidos nos congressos de Educação (SILVA, 2006).   

A luta por uma diretriz nacional para os estudos das licenciaturas fomentou, a partir de 

1984, a definição de alguns conhecimentos básicos para compor essa base, sendo eles o 

domínio filosófico, sociológico, político e psicológico do processo educativo. A falta de uma 

delimitação para o Curso de Pedagogia fez com que a decisão sobre as habilitações ficasse a 

cargo de cada instituição. Desde modo evidenciava-se a falta de um padrão de ensino 

unificado oferecido nos cursos de Pedagogia no Brasil. 
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Percebe-se um caminho muito generalista para a formação docente até aquele 

momento, e na tentativa de encontrar uma solução para este problema, o Conselho Federal de 

Educação passa a aceitar propostas experimentais de elaboração curricular do Curso de 

Pedagogia, conforme destaca Tanuri (2000). 

Em concomitância aos movimentos na luta pela melhoria dos cursos de formação de 

professores, em 1990 a Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação dos 

Educadores (CONARCFE) é transformada em Associação Nacional pela Formação do 

Profissional da Educação (ANFOPE), a qual defende até hoje as ideias de unificação e 

elevação do nível de formação dos professores. 

A defesa de uma política global de formação dos profissionais da educação que 

contemple formação inicial, carreira, salário e formação continuada, segundo Sheibe (2010) 

vem incorporando a base dos discursos da ANFOPE até os dias atuais. 

A partir de 1990, apesar da constante preocupação da ANFOPE com a definição da 

identidade do pedagogo, houve destaque nos movimentos em defesa do curso em relação às 

suas prioridades, e ao que tudo indica, o foco sai da identidade do pedagogo e se expande na 

reformulação da base curricular do Curso de Pedagogia.  

A promulgação da LDBEN 9.493/96 promoveu novos rumos para os cursos de 

formação dos profissionais da educação, instigando maiores debates em torno da questão da 

identidade dos egressos e da matriz curricular do Curso de Pedagogia. Ademais, a Lei 

anunciou uma nova possibilidade de instituição formadora de docentes, a saber, os Institutos 

Superiores de Educação – IESs e neste sentido, acentuaram-se os questionamentos sobre a 

função do pedagogo e ainda o porquê da formação em Curso de Pedagogia, afinal os IESs 

poderiam também oferecer a formação inicial de professores. Da mesma forma a Lei também 

previa a continuidade da formação em nível médio, no Curso Normal, ainda que de forma 

provisória. 

As discussões sobre a pertinência de espaços de formação distintos, conforme previsão 

contida nos artigos 62, 63 e 64 da LDB 9.394/96, acarretaram a retirada da formação de 

professores, para o ensino dos primeiros anos do Curso de Pedagogia (BRASIL, 1999). A 

promoção desta formação nos IESs tem a premissa de maior rapidez e agilidade para a 

formação do docente primário (SILVA, 2006).   

Iniciando o processo de revisão e unificação curricular nacional dos cursos de 

graduação, e de certa forma a confirmação da continuidade do Curso de Pedagogia, o 

Ministério da Educação (MEC) solicitou através do edital nº 4/97 que fossem encaminhadas 

novas propostas curriculares.  
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Dentre os períodos históricos apontados por Silva (2006), este último, o terceiro, 

configura-se como um marco na participação dos professores, através dos movimentos de 

defesa do Curso de Pedagogia. 

O quarto e último período o da “identidade outorgada” foi classificado por Silva 

(2006) como o período dos decretos e tem início em 1999. 

Este período é marcado por grande insatisfação por parte dos profissionais da 

educação em resposta ao decreto presidencial 3.276/99 que aponta a retirada da formação de 

professores primários nos cursos de Pedagogia. A rejeição por parte dos educadores configura 

a inconformidade pela retirada de uma formação que embasou o próprio surgimento do Curso 

de Pedagogia. Diante das inúmeras manifestações de contrariedade ao decreto citado, o 

governo resolve criar um novo decreto para reverter esse quadro e propõe a substituição de 

[...] § 2
o
 A formação em nível superior de professores para a atuação 

multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental, far-se-á exclusivamente em cursos normais 

superiores (BRASIL, 1999, grifo nosso). 

 

Pelo do decreto lei 3.554/00 que altera o parágrafo para 

 

[... ] § 2
o
 A formação em nível superior de professores para a atuação 

multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental, far-se-á, preferencialmente, em cursos 

normais superiores. (BRASIL, 2000, grifo nosso) 

 

Observa-se que o parágrafo do Decreto Lei 3.554/00 confere uma nova conotação 

quanto ao local para a formação de professores, ao substituir o vocábulo exclusivamente, que 

restringia a formação aos Cursos Normais Superiores, pelo vocábulo preferencialmente, abre 

novas possibilidades quanto ao local da formação docente. 

A respeito da unificação nacional no currículo do Curso de Pedagogia, após longas 

discussões na tentativa de uma base nacional para o Curso de Pedagogia, em 1998 foi 

apresentado pela ANFOPE um documento chamado Proposta de Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Formação dos profissionais da Educação. O documento foi bem 

recebido pela comunidade acadêmica e foi divulgado pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE) em 1999. Deste documento destacamos os seguintes trechos por considerarmos mais 

relevantes para este trabalho: 

[...] A ANFOPE reafirma ainda que as Universidades e suas 

Faculdades/Centros de Educação constituem-se o lócus privilegiado da 

formação dos profissionais da educação para atuação na educação 

básica e superior. Reafirma também a necessidade de repensar as estruturas 

das Faculdades/Centros de Educação e a organização dos cursos de 

formação em seu interior, no sentido de superar a fragmentação entre as 
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Habilitações no Curso de Pedagogia e a dicotomia entre a formação dos 

pedagogos e dos demais licenciandos, considerando-se a docência como 

a base da identidade profissional de todos os profissionais da educação 

(BRASIL, 1999). 

  

 

A proposta da Associação Nacional pela Formação do Profissional da Educação 

reafirma a elevação da formação de professores para o nível superior, mantendo-se na mesma 

direção já prevista pela LDB 9.394/96. 

Sobre o perfil do profissional da educação, o documento sugere as seguintes 

competências: 

· ser capaz de atuar nas diversas áreas de educação formal e não formal, 

tendo a docência como base de sua identidade profissional; 

· Ter uma compreensão ampla e consistente do fenômeno e da prática 

educativos que se dão em diferentes âmbitos e modalidades; 

· Ser crítico, criativo, ético e tecnicamente capaz de contribuir para a 

transformação social; 

· Compreender como se processa a construção do conhecimento no 

indivíduo; 

· Ser capaz de contribuir com o desenvolvimento do projeto político-

pedagógico da instituição em que atua, de forma a consolidar o trabalho 

coletivo e democrático; 

· Desempenhar um papel catalisador do processo educativo em todas as suas 

dimensões, atento às relações éticas e epistemológicas que compõem o 

processo educacional;  

· Ser capaz de estabelecer um diálogo entre a sua área e as demais áreas do 

conhecimento, relacionando o conhecimento científico e a realidade social e 

propiciando aos seus alunos a percepção da abrangência dessas relações; 

· Ser capaz de articular ensino-pesquisa-extensão, na produção do 

conhecimento e de novas práticas pedagógicas. (BRASIL, 1999, grifo nosso) 

 

O documento também propõe que haja certa autonomia por parte das instituições para 

elaboração das propostas curriculares, respeitando ainda a diversidade social do país. E 

quanto à duração dos cursos de formação dos profissionais da educação sugere a carga horária 

de 2.500 horas, que seriam correspondentes a três anos e meio para cumprimento integral da 

matriz (BRASIL, 1999). 

Sobre a organização curricular sugere basear-se nos seguintes princípios: a) a 

formação para o humano, forma de manifestação da educação omnilateral dos homens; b) a 

docência como base da formação profissional de todos aqueles que se dedicam ao estudo do 

trabalho pedagógico; c) o trabalho pedagógico como foco formativo; d) a sólida formação 

teórica em todas as atividades curriculares - nos conteúdos específicos a serem ensinados pela 

escola básica e nos conteúdos especificamente pedagógicos; e) a ampla formação cultural; f) a 

criação de experiências curriculares que permitam o contato dos alunos com a realidade da 

escola básica, desde o início do curso; g) incorporação da pesquisa como princípio de 
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formação; h) a possibilidade de vivência, pelos alunos, de formas de gestão democrática; i) 

desenvolvimento do compromisso social e político da docência; j) a reflexão sobre a formação 

do professor e sobre suas condições de trabalho; l) avaliação permanente dos cursos de 

formação dos profissionais da educação como parte integrante das atividades curriculares e 

entendida como responsabilidade coletiva a ser conduzida à luz do projeto político-

pedagógico de cada curso em questão (BRASIL, 1999). 

4.2 A REPERCUSSÃO DAS DCNS 

Após longos anos de revisão da proposta acima, o Conselho Nacional de Educação 

aprova as Diretrizes Nacionais para o Curso de Pedagogia, através da Resolução CNE/CP 

1/2006 publicada em maio de 2006.  O documento passa a ser referencial para as diversas 

formações do Curso de Pedagogia em questão e seu texto formaliza a sua área de atuação no 

artigo 2º. 

[...] As Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia aplicam-se à 

formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de 

serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos. (BRASIL, 2006) 

 

As Diretrizes norteiam a formação não apenas dos docentes, mas abrangem as demais 

áreas onde se apresentem questões pedagógicas, incluindo espaços não escolares. Neste 

sentido, as DCNs promovem um perfil profissional polivalente que envolve, dentre outros 

aspectos, a gestão, a docência e a orientação.  

Especificamente em relação à formação docente, o artigo 4º deixa claro que o egresso 

do curso de Licenciatura em Pedagogia poderá atuar nas funções de magistério na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade Normal, e ainda na Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e 

em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Neste sentido, 

reconhecemos no mercado atual de trabalho a procura por pedagogos para atuar em ONGs, 

empresas, instituições diversas, enfim espaços não escolares que necessitem da atuação do 

pedagogo. 

Quanto aos objetivos do curso, conforme o artigo 3º fica estabelecido que o curso 

Pedagogia seja realizado obedecendo-se “os estudos teórico-práticos, investigação e reflexão 

crítica” que servirão de embasamento para “o planejamento, execução e avaliação de 

atividades educativas” e ainda “a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre 
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outras, de conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-

ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural” 

(BRASIL, 2006). 

Em relação à carga horária, ficou instituído através do artigo 7º da DCNs que o total 

de horas mínimas do curso de Licenciatura em Pedagogia será de 3.200 horas, distribuídas em 

2.800 horas para atividades formativas, 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado 

“prioritariamente em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, e 100 

horas dedicadas a atividades teórico-práticas de “aprofundamento em áreas específicas de 

interesse dos alunos, por meio, da iniciação científica, da extensão e da monitoria” (BRASIL, 

2006). 

 Quanto à disposição das disciplinas, as DCNs sugerem que a organização do Curso de 

Pedagogia seja realizada em três núcleos, respectivamente, 01 núcleo de estudos básicos; 01 

núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos e 01 núcleo de estudos integrados. 

Enfatizamos que a organização do curso será tratada de forma mais minuciosa no Capítulo 5, 

em decorrência da realização da análise comparativa dos cursos. 

Sobre a realização do estágio, as DCNs indicam que o mesmo dever ser realizado ao 

longo do curso, para que o graduando se aproprie de experiências profissionais de maneira a 

consolidar e enriquecer os conhecimentos adquiridos. O estágio deve ser realizado junto à 

Educação Infantil e aos anos inicias, no Curso Normal, na Educação Profissional na área de 

serviços e de apoio escolar; na Educação de Jovens e Adultos; em atividades de gestão, 

planejamento, coordenação, implementação, avaliação e projetos educativos; e em reuniões 

pedagógicas (BRASIL, 2006). 

A análise do texto completo das Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs de 2006 

nos causou um questionamento que permeia o Curso de Pedagogia, desde a sua criação, a 

respeito do perfil dos egressos e de sua própria finalidade, pois se anteriormente os 

movimentos lutavam para que a docência ocupasse seu lugar central na formação, ao que nos 

parece as DCNs promoveram esse destaque, mas por outro lado, ao que tudo indica, para a 

formação dos profissionais em educação, como orientadores, supervisores etc, observa-se um 

esvaziamento de conteúdos e dos próprios estudos de teoria pedagógica, o próprio espaço para 

prática através do estágio quando  prevê [...] 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado 

prioritariamente em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico 

da instituição” (BRASIL, 2006). 
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Neste sentido, Libâneo (2009) afirma que a docência deve fazer parte do Curso de 

Pedagogia por razões conceituais, mas defende que o curso não pode reduzir-se a ela, pois 

nem toda atividade pedagógica se realiza no espaço docente. O autor ainda adverte que um 

curso com 3.200 horas dificilmente poderá formar professores para exercer três funções, por 

suas próprias amplitudes, sendo a docência, a gestão, a pesquisa e ainda formar, ao mesmo 

tempo, professores e especialistas bem capacitados, assumindo responsabilidades 

profissionais tão diversificadas. Sendo assim, Libâneo afirma “que é comum, em nosso país, a 

pergunta: para que serve a Pedagogia?” (LIBÂNEO, 2009). 

A respeito da formação do pedagogo e suas várias possibilidades de atuação, para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, interessa-nos mais especificamente a formação para atuação 

docente na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, visto que a 

inquietação inicial para comparar o Curso Normal e o Curso de Pedagogia surgiu do fato de 

dois cursos, em níveis diferentes, formarem um profissional para atuar na mesma função. 

 Assim, no capítulo seguinte, enfatizaremos as diferenças e as semelhanças, apontadas 

através da análise comparativa, que servirão de base para compreensão de como se 

desenvolveram as políticas de formação nos dois níveis.  
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5 ANÁLISE COMPARATIVA DE DIFERENTES ESPAÇOS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES: CURSO NORMAL E CURSO DE PEDAGOGIA 

 
“A comparabilidade emerge da capacidade humana de conhecer fazendo 

analogias, singularizando os objetos, identificando suas diferenças e deixando 

emergir as semelhanças contextualizadas, suas particularidades históricas.” 

 

Maria Ciavatta Franco 

 

Este capítulo será dedicado à análise do Curso Normal e do Curso de Pedagogia, em 

duas instituições distintas, sendo respectivamente um Colégio da Rede Estadual de Educação 

do Rio de Janeiro, localizado no Município de Duque de Caxias e uma universidade privada 

localizada no mesmo município. Por solicitação da universidade, seu nome será preservado, 

por isso será tratada por instituição “A”. 

O primeiro momento será dedicado ao esclarecimento da escolha metodológica, 

registrando de forma mais detalhada a motivação por um estudo comparado. Em seguida será 

delineada a estrutura dos espaços institucionais elegidos e por fim seguiremos com a 

apresentação das categorias selecionadas para estudo e com a análise comparativa.   

5.1 RELEVÂNCIA DOS ESTUDOS COMPARATIVOS 

A opção pelo método comparativo foi motivada pela necessidade de compreender 

como se dá a formação dos professores para os primeiros anos do Ensino Fundamental em 

espaços distintos. Algumas indagações a esse respeito foram formuladas como, por exemplo, 

quais a características da formação de cada instituição? Como se processa a formação de 

professores, que terão semelhante função docente, em instituições de níveis diferentes, ou 

seja, uma em nível médio e outra em nível superior? Qual o principal objetivo da formação 

oferecida por cada instituição?  

Consideramos a metodologia comparada um importante instrumento para identificar 

as semelhanças e diferenças entre os dois cursos, auxiliando na compreensão da realidade de 

cada um. Ao comparar duas instituições distintas, esperamos compreender melhor quais 

caminhos e soluções cada uma encontrou para instrumentalizar o docente dos anos iniciais, ou 

seja, identificar através da análise comparativa dos Projetos Políticos Pedagógicos, dos 

registros de projetos, das matrizes e ementas dos cursos, das pautas de reunião dos 

professores, direção e equipe pedagógica, pautas de reunião de planejamento, quais os 

critérios eleitos para concretizar a tarefa de formar professores. E nesta direção, trabalhamos 

também com o documento da Reorientação Curricular (RIO DE JANEIRO, 2006)  e com as 

DCNs para o Curso de Pedagogia.  
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Para melhor entendermos os espaços de formação de professores selecionados, 

consideramos fundamental estabelecer um confronto entre as duas formações, sem a intenção 

de prestigiar uma em detrimento da outra, mas sim de garantir um olhar científico sobre as 

estruturas e a sistematização que configuram estas duas instituições. Nossa intenção é a de 

estabelecer pontos convergentes e divergentes que possam esclarecer como se processa a 

formação nestes espaços distintos, para isso selecionamos algumas categorias: projeto 

pedagógico; carga horária do curso; carga horária destinada ao estágio; nível de formação dos 

docentes; objetivos e princípios dos cursos, duração, metodologia e possibilidades de atuação 

profissional. Neste sentido, elegemos os estudos de Franco (2000), Groux (1997) e Ferreira 

(2008) para elucidar algumas noções sobre os estudos comparados.   

Segundo Franco (2000, p.198) “[...] fazer analogias e comparar são processos 

inerentes à consciência e à vida humana”. Para a autora, um dos problemas em comparar é a 

necessidade de conhecer a história de cada objeto, por isso no decorrer de nossa pesquisa, 

consideramos importante dedicar espaços para o conhecimento histórico do Curso Normal e 

do Curso de Pedagogia, reservando um capítulo para cada um. Através da reconstituição 

histórica da trajetória dos cursos no país, encontramos pistas sobre quais caminhos as políticas  

de formação de professores têm privilegiado.  

A metodologia de comparação exige o estabelecimento de categorias dentro dos 

cursos, porém concordamos com a autora quando observa que é possível realizar uma 

comparação sem deixar de "preservar a singularidade de cada objeto comparado... sem 

uniformizar a coleta de dados, nem forçar a existência das mesmas variáveis" (FRANCO, 

2000, p. 199). Desse modo apresentaremos a comparação dos cursos, respeitando a 

peculiaridade de cada um, observando suas estruturas, elencando algumas categorias, 

descritas anteriormente, que possibilitem encontrar respostas para as nossas indagações sobre 

o processo de formação dos professores capacitados para a docência nos anos iniciais. 

 Na mesma direção, Ferreira (2008, p. 125) sinaliza que o importante 

[...] é que o estudo das problemáticas ou das realidades se faça tendo em 

conta contextos diferentes para se poder estabelecer o que há de diferente e 

de semelhante, o que diferencia e aproxima, na tentativa de compreender as 

razões que determinam as situações encontradas.  

 

Em se tratando dos cursos específicos escolhidos para objeto de análise nesta pesquisa, 

os mesmos já apresentam, por sua própria origem, algumas singularidades, visto que seguem 

orientações de níveis educacionais distintos, conforme determinado na LDB9.394/96, sendo o 

Curso Normal desenvolvido em nível médio e o Curso de Pedagogia oferecido em nível 

superior. 
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Ainda sobre a escolha do método, segundo Groux (1997), existe um sentido para a 

utilização da metodologia comparativa na área educacional, e esta quando bem realizada pode 

fornecer resultados mais abrangentes do que a análise individual de cada objeto de estudo. 

Concordamos com a autora, pois consideramos que com a observação de apenas um dos 

cursos, certamente os resultados seriam menos enriquecedores do que o olhar comparativo 

entre os dois espaços de formação docente, quando podemos confrontar realidades diferentes, 

sistemas diferentes, planejamentos distintos, embora ambos tenham pelo menos um objetivo 

comum, que se trata da docência do professor para os primeiros anos do Ensino Fundamental. 

A autora também esclarece que é preciso manter certo rigor nos métodos comparativos para 

que consigam abranger as complexidades da área educacional. 

Neste sentido, registra-se que a metodologia já foi bastante utilizada na organização 

dos sistemas educacionais brasileiros, ao identificar sistemas já estabelecidos e estabilizados, 

e que já apresentavam um resultado positivo, e pudessem servir como modelo para a educação 

no contexto nacional. (BONITATIBUS, 1989; LOURENÇO FILHO, 2004; MADEIRA, 

2008). 

5.2 DESCRIÇÃO DOS ESPAÇOS EDUCACIONAIS 

O conhecimento das instituições auxilia a análise, na medida em que sua estrutura 

física, administrativa e sua relação com a comunidade podem influenciar os cursos 

desenvolvido nas mesmas, por isso faremos uma descrição sucinta dos ambientes. 

5.2.1 Colégio Estadual Dr. Alfredo Backer  

Localizado no bairro Imbariê, 3º distrito de Duque de Caxias, no Estado do Rio de 

Janeiro, o Colégio Estadual Dr. Alfredo Backer foi fundado em 1954 e desde então vem 

colaborando na promoção da educação junto aos moradores do bairro e adjacências. 

 

Figura 3 – Colégio Estadual Dr. Alfredo Backer 
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O município de Duque de Caxias faz parte da Baixada Fluminense junto com outros 

municípios do Rio de Janeiro. A população do bairro Imbariê é composta principalmente por 

pequenos comerciantes, operários assalariados e trabalhadores autônomos.  

A comunidade é bastante carente, e quanto ao quesito moradia, conta ainda com 

muitas casas de estuque e famílias que dividem o mesmo terreno. Percebe-se também a 

carência de hospitais, postos de saúde, água potável, policiamento e áreas de lazer. Os 

moradores costumam usar bicicletas, trem e ônibus para se locomoverem. O bairro também 

enfrenta problemas com tráfico de drogas, o que esporadicamente influencia no 

funcionamento das escolas da região. 

Em relação às unidades escolares, o bairro possui duas escolas estaduais, dentre elas a 

Dr. Alfredo Backer e cinco escolas municipais. Existem poucas escolas particulares, porém a 

maioria atende somente alunos da educação infantil até o 5º ano de escolaridade
13

. 

O Colégio possui a seguinte estrutura física: a) 10 salas de aula; b) 01 sala para a 

secretaria; c) 01 sala de informática; d) 01 biblioteca; e) 01 auditório com capacidade para 

300 pessoas; d) 01 sala de teleposto; e) 01 sala dos professores, f) 01 sala para coordenação 

pedagógica; g) 01 sala da direção geral; h) 02 banheiros para funcionários; i) 02 banheiros 

para alunos; j) 01 cozinha; k) 01 sala para arquivos; l) 01 cantina que funciona junto com a 

Xerox e m) 01 pátio interno. 

Atualmente o pátio do Colégio é um espaço mais utilizado para eventos internos e 

externos, como formaturas; projetos diversos; ensaio da banda e também para aulas de 

educação física, pois não possui uma quadra desportiva. 

O Colégio funciona em três turnos, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 8- Horário de funcionamento do C. E. Dr. Alfredo Backer 

Ensino Médio e Curso Normal 1º turno: das 07h às 12h 20 min. 

Ensino Médio e Curso Normal 2º turno: das 12h 40 min. às 18h  

Ensino Médio 3º turno: das 18h 10 min. às 22h 10 

min. 

Fonte: quadro elaborado pela autora segundo informações do P.P.P.(DUQUE DE CAXIAS, 2006) 

 

                                                 
13

 Dados obtidos no Projeto Político Pedagógico – P.P.P. .(DUQUE DE CAXIAS, 2006)  da escola. 
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Em 2013, o Colégio teve um total de 327 matriculas no Curso Normal, sendo 108 no 

1º ano, 79 no 2º ano, 72 no 3º ano e 68 no 4º ano. 

 

 

Figura 4 – Grupo de normalistas do 2º ano 

 

Em relação à estrutura organizacional e administrativa o Colégio Dr. Alfredo Backer 

possui na Equipe técnico-administrativo-pedagógica, a função de 01 diretor geral; 01 diretor 

adjunto; 02 coordenadores pedagógicos (que atendem os turnos da manhã e da tarde); 02 

coordenadores de turno (que atendem os turnos da manhã e da tarde); 01 secretário; 01 agente 

administrativo; 01 auxiliar de biblioteca e 01 auxiliar administrativo. 

O quadro de docentes do Colégio é composto por 59 professores que atuam no Ensino 

Médio, no curso de formação de professores e ainda em função extraclasse
14

. Mais adiante, 

neste mesmo capítulo, será informado o nível de escolaridade deste grupo. 

A formação de professores em nível médio, Curso Normal, funciona desde 1995, 

tendo sido implantada através do Decreto nº 21.332 de 23/02/1995, Resolução da SEE nº 

1970, por ocasião a Escola Estadual Dr. Alfredo Backer transformou-se em Colégio Estadual 

Dr. Alfredo Backer. 

5.2.2 Universidade “A” 

A instituição “A” iniciou suas atividades na década de 1970. Nesse período foram 

implantados os cursos de Ciências Contábeis e Administração. Os cursos de Pedagogia e 

Letras só começaram a funcionar em 1974. Nesta mesma ocasião foi criado o Colégio de 

Aplicação para proporcionar a prática docente aos alunos dos cursos. A ampliação da 

                                                 
14

 Professores que atuam nas funções de agente de leitura, auxiliar de secretaria, responsável pela merenda e 

agente tecnológico. 
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instituição resultou na criação dos cursos de Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Ciências 

Bilógicas, Matemática e Química na década de 1980.  

 Em 1994 a instituição foi reconhecida como universidade. A partir deste momento 

foram criados os cursos de Direito, Informática e Secretariado Executivo. Ainda na década de 

90, foram implantados os cursos de Medicina, Fisioterapia Veterinária. Posteriormente, foram 

criados os cursos de Educação Física, em 2000, e o curso de Bacharelado em Serviço Social 

em 2004. Concomitantemente foram criados inúmeros cursos superiores de tecnologia. 

Atualmente a Universidade “A” já conta com mais de 40 cursos de Graduação e Graduação 

Tecnológica e mais de 10 unidades no estado do Rio de Janeiro. 

A unidade que serviu como objeto de análise está localizada no município de Duque 

de Caxias, no 1º distrito. A estrutura organizacional é composta pela direção administrativa e 

direção pedagógica e cada curso conta com um coordenador acadêmico. De acordo com a 

estrutura de cada curso, existe ainda um coordenador por área. 

A parte administrativa é composta por três setores principais: a secretaria, a 

controladoria e a administração. A universidade mantém ainda um sistema de “comissões” 

que são responsáveis pela segurança dos alunos, docentes e colaboradores. Ao todo, são três 

comissões, sendo, (a) Comissão Própria de Avaliação (CPA) - responsável pela condução dos 

processos de avaliação interna da instituição, de sistematização e de prestação das 

informações solicitadas pelo Governo Federal; (b) Comissão de Biosegurança - responsável 

por elaborar, indicar, propor e avalizar aplicação dos parâmetros de biossegurança das 

clínicas, policlínicas, laboratórios e demais instalações utilizadas pelas Escolas e Institutos da 

Universidade “A” (c) Comissão de Resíduos - responsável por diagnosticar, propor medidas 

corretivas, orientar, supervisionar e controlar todas as ações relativas direta ou indiretamente 

ao processo de acondicionamento, coleta, transporte, armazenamento e destino final dos 

resíduos gerados na Universidade “A”. 

A Universidade “A” possui um núcleo de pós-graduação que oferece cursos de 

especialização nas áreas de Educação e Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, 

Ciência da Saúde e Ciências e Tecnologias. A universidade também oferece cursos de 

Mestrado e Dourado e mantém um setor de pesquisa e extensão. 

Para o atendimento aos alunos menos favorecidos financeiramente, a instituição conta 

com um setor de bolsas e aderiu ao Programa Universidade para Todos (Prouni).  

Existe um Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao aluno com a finalidade de orientá-lo 

na trajetória mais adequada durante o processo de aprendizagem, diante das dificuldades que 
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possam comprometê-lo emocionalmente, como problemas familiares, profissionais, pessoais, 

de relacionamento com professores e colegas de curso.  

A Universidade “A” tem como missão promover a qualidade de vida, tendo como 

instrumento básico o processo educacional e tem como visão ser uma instituição que entrega à 

sociedade, empenhando-se na oferta de uma educação que participa ativa e permanentemente 

das comunidades em que se insere, e atue como agente de transformação social por meio de 

seus projetos de ensino, pesquisa e extensão, trabalhando sobre os valores de fé, liberdade, 

paz, solidariedade, honestidade, justiça, dignidade e tolerância
15

. 

5.3 TECENDO COMPARAÇÕES ENTRE OS PROJETOS PEDAGÓGICO DOS CURSOS 

Na perspectiva de enriquecer a análise comparativa dos cursos e para compreender 

quais caminhos foram desenhados no planejamento dos mesmos, buscamos respaldo nos 

projetos das duas instituições.  Segundo Veiga (2002), todo Projeto Político Pedagógico (PPP) 

implica em construção coletiva, planejamento e intenções, e como resultado observam-se os 

rumos e diretrizes da organização educacional.  Ainda segundo a autora, o projeto político-

pedagógico 

 [...] tem a ver com a organização do trabalho pedagógico em dois níveis: 

como organização da escola como um todo e como organização da sala de 

aula, incluindo sua relação com o contexto social imediato, procurando 

preservar a visão de totalidade. Nesta caminhada será importante ressaltar 

que o projeto político-pedagógico busca a organização do trabalho 

pedagógico da escola na sua globalidade (VEIGA, 2002, p. 2). 
 

Desta forma, o PPP de uma instituição vai além de um texto sistematizado; demonstra 

as intenções mais verdadeiras sobre a maneira como se pretende estruturar o funcionamento 

de uma unidade educacional e estabelece também certa autonomia em relação às políticas 

vigentes, configurando sua própria singularidade. Para Nóvoa,  (1992, p. 26), existe uma 

importância neste momento de autonomia, pois representa "a criação de uma identidade da 

escola, de um ethos científico e diferenciador, que facilite a adesão dos diversos atores e a 

elaboração de um projeto próprio”.  

Acreditamos que o Projeto Político Pedagógico seja o elemento mais adequado para 

obtenção dos dados necessários à consecução dos objetivos desta pesquisa, razão pela qual 

faremos, a seguir, a apresentação dos aspectos mais gerais dos P.P.P. das duas instituições
16

, e 

                                                 
15

 Dados obtidos em folder impresso pela Universidade “A”. 
16

 Elaboramos um quadro-sintese para facilitar a organização dos dados relativos às duas instituições (vide 

Apêndice). 
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posteriormente apresentaremos a matriz curricular de cada uma, apontando a seleção de 

algumas disciplinas mais relevantes para a análise comparativa. 

A última versão do Projeto Político Pedagógico do C. E. Dr. Alfredo Backer é de 

2006. Nesse documento,  procuramos encontrar informações que facilitem o entendimento 

sobre suas diretrizes de funcionamento, sua organização, seus objetivos, enfim como caminha 

o processo de ensino aprendizagem para os cursistas da formação de professores em nível 

médio. Destaca-se que este P.P.P. é referente ao Colégio estadual de forma geral, visto que 

nele funcionam concomitantemente o Ensino Médio e o Curso Normal, trazendo, em alguns 

trechos, partes específicas do funcionamento para a formação de professores em nível médio, 

sendo no total, composto por 15 páginas. 

Na Universidade “A” encontramos o Projeto Político Pedagógico, formulado em 119 

páginas, onde se discorre detalhadamente sobre todo o funcionamento específico do Curso de 

Pedagogia. O projeto é registrado com o ano de 2009. 

Nos princípios que norteiam a prática docente, no Projeto Político Pedagógico do 

Colégio estão presentes a integração das disciplinas, a valorização da pluralidade 

sociocultural, a socialização, o incentivo à criação de grupos de estudo, o desenvolvimento da 

expressão e a formação do leitor crítico. Esses princípios servem como alicerce para a 

organização e para o planejamento de todos os projetos da unidade. 

Para atender aos princípios de valorização da pluralidade sociocultural e socialização o 

Colégio mantém dois projetos permanentes que já fazem parte do planejamento anual há mais 

de uma década, o projeto 'Banda Marcial Guiomar Luiza D'Albuquerque Oliveira’, que 

prepara vários alunos da escola, através de encontros semanais, para apresentações em 

eventos internos e externos, e o projeto Semana do Normalista”, que ocorre todos os anos, 

desde 1995. Trata-se de uma semana de integração entre alunos de todas as séries, com a 

participação de vários palestrantes externos e internos que tratam de um tema específico com 

relevância para formação de professores. Este é um projeto importante para a formação dos 

alunos do Curso Normal, pois no decorrer das palestras e oficinas, há uma integração entre os 

conteúdos trabalhados em sala de aula e os temas das palestras. Por isso há uma preocupação 

quanto à seleção dos assuntos e dos palestrantes para que possam contribuir com sua 

experiência no setor educacional. 
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Figura 5 – Semana dos normalistas 

 

Além dos projetos permanentes, o Colégio Dr. Alfredo Backer também desenvolve 

projetos temáticos, como por exemplo, o Projeto da Consciência Negra que ocorreu em 

novembro de 1988, quando o Brasil comemorava cem anos da abolição dos escravos. Durante 

o desenvolvimento, os alunos do Curso Normal elaboraram aulas e palestras sobre o assunto, 

buscando o envolvimento de toda comunidade escolar e ainda das escolas do município junto 

aos alunos dos primeiros anos de escolaridade. Para a culminância do projeto foi realizado um 

desfile nas principais ruas do bairro, com a participação de todos os alunos. 

Verificamos neste tipo de ação uma proposta positiva de vivências e práticas para os 

alunos do Curso Normal, pois ao mesmo tempo em que vivenciam situações de ensino e 

aprendizagem, podem trabalhar com situações reais (sociais, históricas e culturais), que 

proporcionarão uma visão mais crítica e participativa, embasando sua atuação na função 

docente.  De acordo com o exposto no documento analisado, os projetos destacados 

anteriormente contemplam os princípios de incentivo à “criação de grupos de estudo, 

desenvolvimento da expressão e a formação do leitor crítico”, sendo assim o colégio valoriza 

todos os princípios que registrou em seu P.P.P.  

 

Figura 6 – Culminância do Projeto Consciência Negra 
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Os princípios destacados pela Universidade “A“ para orientar o Curso de Pedagogia 

foram os princípios da ética democrática, da dignidade humana, da justiça, do respeito mútuo, 

da participação, da responsabilidade, do diálogo e da solidariedade, para atuação dos egressos 

como profissionais e como cidadãos. Neste sentido, encontramos registro de alguns projetos 

desenvolvidos no Curso de Pedagogia que perpassam por esses princípios bastante 

direcionados para a valorização humana. Dentre eles destacamos o “Projeto Você pode doar 

Vida”, no qual os alunos de Pedagogia desenvolveram palestras, encontros, visitas aos demais 

cursos da universidade, produção de folders e cartazes para falar sobre a doação de órgãos. 

Ao que tudo indica, ao confrontar os princípios das instituições, entendemos que o 

Colégio Estadual direciona mais os seus princípios para o desenvolvimento do profissional 

quando, por exemplo, institui “a formação do leitor crítico” e ainda a “criação de grupos de 

estudos”, observa-se uma preocupação em fortalecer o senso crítico dos normalistas e ainda 

valorizar a busca pelo conhecimento. Enquanto, na Instituição “A” há uma generalização dos 

princípios norteadores, focados na construção de maior cidadania, no preparo de um 

profissional mais humanizado na direção da ética, da solidariedade e do respeito.  

Quanto ao objetivo geral registrado pelo Colégio estadual, encontramos um item 

específico para a formação de professores que se propõe a  

Mobilizar os alunos do Curso Normal para a busca constante do 

conhecimento como eixo central da sua formação profissional, 

sensibilizando-os para uma prática pedagógica de qualidade almejando a 

aprendizagem significativa dos discentes sobre sua responsabilidade 

(DUQUE DE CAXIAS, 2006, [s./p.]). 

 

Neste objetivo encontramos duas vertentes importantes para a formação de 

professores. A primeira diz respeito à valorização da busca pelo conhecimento, que trata de 

uma postura própria do futuro docente, que é a de estar sempre na posição de aprendiz. A 

construção dessa postura vai ao encontro das demandas da sociedade moderna e das 

transformações tecnológicas presentes na vida contemporânea, cenário em que a escola não é 

mais concebida como única fonte de conhecimento, e sim uma das fontes. O que se observa é 

que a avançada tecnologia facilita a descoberta de dados de forma cada vez mais rápida, e este 

fato repercute diretamente na atuação docente, pois exige do professor uma atualização 

constante.  

A segunda vertente destaca o cuidado que os futuros professores devem ter quanto ao 

olhar para a aprendizagem daqueles que estão sob sua responsabilidade, na direção de uma 

aprendizagem significativa, ou seja, que o docente sinta-se realmente engajado em observar 

como está se desenvolvendo o processo de ensino aprendizagem de seus alunos. 



93 
 

 

No entanto, entendemos que como “objetivo geral” esses propósitos ficaram muito 

restritos, nos parece que a construção dessa categoria mereceria uma atenção maior e uma 

ampliação de seus intentos. A descrição do objetivo geral  deve determinar com clareza qual a 

finalidade do colégio, qual a intenção, qual seu propósito sobre todos os eixos, seja formação 

cultural, político, social  ou humanista, por isso requer mais precisão. De acordo com o a 

descrição do objetivo geral encontrada no P.P.P. do colégio, inferimos a necessidade de maior 

transparência nessa categoria. 

A Universidade “A” tem como objetivo geral do Curso de Pedagogia  

a formação do pedagogo para atuar na Docência, na Educação Infantil, nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, na formação pedagógica do 

profissional docente e na Gestão educacional, comprometido com as 

questões educacionais locais, regionais e nacionais e com a realidade social 

de um modo crítico e transformador. (DUQUE DE CAXIAS, 2009) 

 

O foco da Universidade “A” está direcionado para a especificação da formação do 

pedagogo, tendo como preocupação prepará-lo tanto para a docência quanto para atuar na 

gestão educacional, assim como determina o Art. 4º das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia - DCNs 

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 

professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 

escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. 

 

 

Esta multiplicidade quanto à formação profissional proporciona certa dúvida em 

relação à abrangência que o curso precisa oferecer para concretizar seu  objetivo, e 

particularmente sobre a formação docente para os primeiros anos, suscita um questionamento 

sobre até como o egresso do Curso sairá capacitado para exercer essa função, que cada vez 

mais exige um perfil dinâmico para atender às demandas da prática docente. 

Destacamos que o objetivo geral da Universidade “A” está muito próximo dos 

objetivos estabelecidos nas DCNs para o Curso de Pedagogia, não retratando a sua própria 

singularidade. A semelhança entre o texto que define o objetivo geral  da universidade e o 

texto do artigo 4º das DCNs, deixa certa lacuna no sentido de construção da própria 

identidade do curso. 

Sobre a metodologia, encontramos no P.P.P. do Colégio estadual o registro da escolha 

para o desenvolvimento acadêmico da instituição, pautado principalmente sobre a integração 
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das disciplinas, indicando uma preocupação em promover ações conjuntas entre as diferentes 

áreas do conhecimento e especificamente sobre o Curso Normal destacam  

[...] que seremos exigentes e nos dedicaremos com afinco na elaboração 

curricular e nas práticas metodológicas, pois não podemos nos omitir da 

responsabilidade na formação de futuros educadores. O planejamento dos 

projetos destinados ao curso  terão como base a habilitação e 

instrumentalização dos cursistas para os desafios da vida moderna e  para 

resolução das demandas da sala de aula (DUQUE DE CAXIAS, 2006, 

[s./p.]). 

 

Aparentemente, há no P.P.P. do colégio certa confusão quanto à descrição da 

metodologia, pois em vários trechos do texto percebemos a inserção de objetivos ou o 

apontamento de lacunas, e não de como será a prática, do como fazer, ou do “ conjunto dos 

procedimentos”  (LIBÂNEO, 2013) 

[...] Verificamos que falta em nossa escola uma unidade entre os 

segmentos e principalmente entre os professores, que impossibilita um 

trabalho integrado entre as diversas áreas do conhecimento.  

 Estamos caminhando na busca de mudanças para esta situação, 

mesmo que de modo tímido, através do desenvolvimento de atividades 

que buscam integrar algumas disciplinas. Almejamos que no decorrer do 

tempo os diversos componentes da comunidade escolar estejam 

envolvidos neste processo. Torna-se de suma importância frisar que 

devemos construir um currículo voltado para a ação, dinâmico, e de 

acordo com a realidade, efetivamente prático e não apenas documentado e 

estático no seu uso (DUQUE DE CAXIAS, 2006, [s./p.]). 

 

Ainda na parte da metodologia o Colégio enfatiza que o trabalho se fará incisivamente 

sobre o contexto “da leitura e da interpretação de texto independente da disciplina”, em 

atendimento às  dificuldades apresentadas pelos alunos “em decodificar signos e organizar o 

pensamento”. Acrescentamos, que através da observação do projeto "Convivência: a 

pluralidade compreendida na dimensão das relações e dos sonhos humanos" realizado pelo 

Colégio em parceria com a empresa Nestle em 2001 registramos a consumação desta 

metodologia. Durante o Projeto os alunos tiveram a oportunidade de contato com as seguintes 

obras: A Majestade do Xingu, de Moacyr Scliar; A Madona de Cedro, de Antonio Callado; 

Viagem e Vaga Música, de Cecília Meireles; São Bernardo, de Graciliano Ramos; Triste Fim 

de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. E como culminância, os alunos escreveram um 

texto coletivo em forma de poesia. Além desse, relacionamos o Projeto "Ler: compreender o 

mundo" (2004); "Nós e os textos: um diálogo incrível que alimenta o espírito" (2005) e “Ler, 

pensar e criar: viajar pela literatura faz bem” (2006). 

 

 



95 
 

 

 

Figura 7 – Produção do texto coletivo  

 

A este respeito, enfatiza-se que de acordo com o projeto pedagógico da Universidade 

“A”, “a metodologia deverá estar sempre pautada para o melhor aproveitamento do trabalho 

docente, pois se considera que a base da formação do pedagogo seja a articulação entre a 

teoria e a prática” (DUQUE DE CAXIAS, 2009). 

Percebemos junto à definição dessa metodologia, uma tendência à valorização da 

relação  teoria e prática, no entanto, conforme a matriz do Curso de Pedagogia, a carga horária 

dedicada ao estágio é limitada a 315 horas, o que revela certa incoerência  sobre o espaço 

destinado à realização da prática. E ainda quanto à definição da metodologia, a mesma não 

estabelece embasamento sobre como serão os procedimentos na prática. 

Em relação à carga horária do Curso Normal, o Colégio segue as determinações da 

Reorientação Curricular de 2006, e trabalha com a Base Nacional Comum, Parte 

Diversificada, Formação Profissional e Práticas Pedagógicas. 

O Colégio atende ainda à determinação de 2009, na qual a SEEDUC estabeleceu nova 

forma de funcionamento dos Colégios estaduais que trabalham com formação de professores 

em nível médio e seguindo a determinação do Parecer CEE Nº 122 de 10 de novembro de 

2009 (BRASIL, 2009), os alunos do Curso Normal passaram a estudar em horário integral. O 

parecer estabelece ainda que a carga horária total deve ser de 5.200 horas-aula (50 minutos), 

sendo 3.040 horas distribuídas em Base Nacional Comum, que engloba Língua Portuguesa, 

Artes, Educação Física, Matemática, Química, Física, Biologia, História, Geografia, 
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Sociologia, Filosofia e Parte Diversificada, que concentra a Língua Estrangeira, o Ensino 

Religioso e uma disciplina a critério da definição no P.P.P.; 1.200 horas distribuídas na 

Formação Profissional Específica e 960 horas destinadas às Práticas Pedagógicas/Estágio 

(BRASIL, 2009). Neste sentido, a carga horária do Colégio Dr. Alfredo Backer é assim 

distribuída: Base Nacional Comum e Parte Diversificada em 3.040 horas; Formação 

Profissional em 1.360 horas e Práticas Pedagógicas/Estágio em 960 horas, totalizando 5.360 

horas. 

Na comparação entre o Curso Normal e o Curso de Pedagogia, quanto ao tempo 

reservado para às Práticas Pedagógicas
17

, ou seja, a carga horária do estágio, inferimos que 

as 960 horas registradas pelo Colégio Estadual são  mais apropriadas para  integração 

conteúdo prática, entendendo  o período de estágio como  um espaço privilegiado para a 

aprendizagem docentes, tendo em vista que os egressos do curso atuarão em espaços 

diversificados, da Educação Infantil ao 5º ano de escolaridade, trabalhando com estudantes 

com idades que podem variar  dos 4 aos 10 anos, e diante dessa variedades na faixa etária, 

requerem encaminhamentos mais específicos durante o processo de ensino aprendizagem. 

 Em relação ao horário integral, segundo registros das pautas de reunião sobre o 

planejamento de horário, houve uma critica por parte do corpo docente, devido à preocupação 

com alunos que manifestavam a necessidade de trabalhar e ainda em relação ao cumprimento 

do estágio diante do horário diurno comprometido, apesar de também acreditarem que o 

horário integral facilite o rendimento e desenvolvimento pedagógico. 

O funcionamento do Curso Normal ocorre nos turnos da manhã e da tarde; não há 

formação de professores no noturno, somente Ensino Médio.  

O Curso de Pedagogia da Universidade “A” funciona em dois turnos, respectivamente 

manhã e noite, e tem como carga horária um total de 3.400 horas, sendo destas, 315 

destinadas ao Estágio Supervisionado de ensino. Esta carga horária atende à Resolução 

CNE/CP Nº 1/2006 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, conforme artigo 7º 

O curso de Licenciatura em Pedagogia terá a carga horária mínima de 

3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, assim distribuídas: 

I - 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, 

realização de seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a 

bibliotecas e centros de documentação, visitas a instituições educacionais e 

                                                 
17

 Segundo a Reorientação Curricular  de 2006 ,Livro IV- Curso Normal, nas Práticas Pedagógicas, as visitas a 

escolas e outros espaços educativos, as observações orientadas e as práticas realizadas são consideradas como 

estágio, “pois possibilitam  a discussão, em pequenos grupos, dos eventos, dos problemas e soluções adotadas” 

(RIO DE JANEIRO, 2006, p.80). 
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culturais, atividades práticas de diferente natureza, participação em grupos 

cooperativos de estudos; 

II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme 

o projeto pedagógico da instituição; 

III - 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos alunos, por meio, da iniciação científica, da 

extensão e da monitoria. (BRASIL, 2006, grifo nosso). 

 

Chama atenção o baixo número de horas destinadas ao Estágio Supervisionado na 

formação docente do Curso de Pedagogia, que neste caso destina-se a trabalhar praticamente 

em seis anos distintos, sendo da Educação Infantil ao 5º ano de escolaridade do Ensino 

Fundamental e ainda em funções técnicas da educação. Logo, se as 300 horas fossem 

distribuídas igualmente, teríamos aproximadamente 50 horas para cada um e, considerando 

turnos de 4 horas, menos de 15 dias de acompanhamento docente. Sem contar com a 

realização do Estágio Supervisionado na classe de Jovens e Adultos e nem na Educação 

Especial, ambientes que podem ser ocupados por egressos do Curso de Pedagogia, na função 

de professor. A distribuição de horas mencionada nas DCNs enfatiza a valorização dos 

conhecimentos teóricos sobre a prática, sendo destinado, da carga horária total do curso, 

menos de 10% para essa aplicação. 

Quanto à categoria de carga horária, respectivamente nas horas destinadas ao estágio, 

os cursos apresentam possibilidades distintas, mas o número de horas destinadas ao estágio 

dos alunos do Colégio Estadual parece ser  mais favorável na formação docente, pois 

promove maior tempo para realização/observação da prática de sala de aula.  

Quanto às possibilidades de atuação profissional dos egressos, os alunos do Curso 

Normal poderão atuar nos espaços educacionais de ensino na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental do 1º ao 5º ano.  

Neste âmbito, de acordo com o projeto da Universidade “A”, o aluno graduado em 

Pedagogia terá a possibilidade de atuar como docente, em instituições públicas e privadas, na 

Educação Infantil, no ensino Fundamental (séries iniciais) e no Ensino Médio (matérias 

pedagógicas do Curso Normal e educação profissional), e ainda como Gestor Educacional, 

exercendo atividades de planejamento, administração, orientação, supervisão, implementação 

e avaliação de projetos educativos em escolas, sistemas de ensino, ONGs, empresas e outros. 

Dentro das possibilidades, destacamos que os dois cursos apresentam a possibilidade 

de atuação na docência da Educação Infantil ao 5º ano de escolaridade, e este é o fato que nos 

chama atenção e nos remete a pensar sobre as políticas de formação docente que através da 
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legislação possibilitam essa condição, mas por outro lado não instituem uma padronização 

comum às duas possibilidades de formação, não impõe as mesmas cargas horárias e nem as 

mesmas disciplinas, sendo assim teremos dois professores com a mesma possibilidade de 

atuação, mas certamente com conteúdos e conhecimentos distintos, e principalmente com 

diferentes embasamentos práticos para atuação em sala de aula. 

Este cenário nos remete ao contexto da prática, instituído por Ball (2001), dentro do 

qual, segundo ele, as políticas se recriam durante a sua execução, ou seja, sofrem processos de 

mudanças. De forma semelhante, observa-se junto à formação de professores nos dois cursos, 

quando a política de formação de professores encaminha-se para a formação em nível superior 

e, no entanto, devido a inúmeros fatores, já mencionados nos capítulos anteriores, há uma 

adequação e transformação da política inicial. As políticas macro para formação docente, 

privilegiam a formação em nível superior, no entanto em seus  desdobramentos, no campo das 

micro políticas, esse objetivo não se concretiza. E o Ciclo de Políticas se constrói no Contexto 

das Influências, nas revindicações sociais e nas demandas educacionais, com a participação e 

manifestação dos  profissionais da área; se concretiza no Contexto da Produção dos Textos, na 

criação dos documentos legais, leis , decretos e pareceres,  no entanto, no Contexto da Prática 

observamos uma desconexão com os propósitos inicias. 

E neste sentido, na prática, a formação se concretiza por vezes de maneira 

enfraquecida e despreparada para atender às demandas educacionais, gerando a iniciação de 

um novo ciclo para superar essas lacunas.  

Destacamos ainda que para o egresso do Curso de Pedagogia há uma possibilidade 

mais abrangente de atuação, em funções docentes ou não. E há também uma alternativa para 

trabalhar em espaços escolares e não escolares. Neste aspecto, o egresso do Curso Normal só 

poderá atuar como docente e em espaços escolares. Para melhor visualização sobre essa 

particularidade, estruturamos o Esquema 5. 
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Esquema 5 – Possibilidades de atuação dos egressos 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora segundo informações dos PPPs. 

 

As duas formações atendem ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

LDBEN 9.394/96, no que se refere à formação mínima para atuação na Educação Infantil e 

nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Porém, a análise de alguns editais do município 

do Rio de janeiro dá indícios de que as possibilidades de atuação dos egressos do Curso 

Normal estão em transformação. Como exemplo citamos o Edital SMA n. 85 de 18 de março 

de 2013, no qual a prefeitura do Rio de Janeiro abriu um processo de seleção para Professor 

PII (do 1º ao 5º ano de escolaridade), com as seguintes exigências: a) Curso Normal Superior 

com habilitação em docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ou; b) Licenciatura 

Plena em Pedagogia com habilitação em docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

ou; c) Habilitação específica em curso superior de graduação correspondente à Licenciatura 

Plena (Ensino Fundamental) e habilitação em docência nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (Curso de Formação de Professores - Nível Médio). Diante dessas informações, 

enfatiza-se que neste concurso o aluno egresso do Curso Normal não poderia concorrer, pois o 

nível exigido é o superior. 

Por outro lado, observamos na mesma prefeitura do Rio de Janeiro, em um edital 

anterior, SMA n. 111 datado de 28 de maio de 2012, especificamente para professor da 

Educação Infantil (PI), no qual, em relação ao nível de formação a exigência foi: a) Nível 

Médio, na modalidade Normal ou b) Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena em 

Pedagogia, com habilitação para docência na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Possibilidades de 

atuação profissional 

Egresso do Curso 

Normal 

Egresso do Curso de 

Pedagogia 
 

 

 

 
1- Docência da Educação Infantil 

ao 5º ano de escolaridade do 

Ensino Fundamental; 

 

1-Docência da Educação Infantil ao 

5º ano de escolaridade do Ensino 

Fundamental; 

2-Docência no Curso Normal e 

Educação Profissional; 

3-Gestão Educacional 

(planejamento, administração 

orientação, supervisão e avaliação). 
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Fundamental ou específica para Educação Infantil. Formulamos o Quadro 9 para facilitar a 

comparação dos editais.   

Quadro 9- Comparativo entre requisitos dos editais 

Requisitos para o cargo 

Professor II (1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental)  

 Professor de Educação Infantil - PEI 

-Curso Normal Superior com 

habilitação em docência nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, ou 

 

-Licenciatura Plena em Pedagogia com 

habilitação em docência nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, ou 

 

-Habilitação específica em curso 

superior de graduação correspondente 

à Licenciatura Plena (Ensino 

Fundamental) e habilitação em 

docência nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (Curso de Formação de 

Professores - Nível Médio). 

-Nível Médio, na modalidade Normal ou  

 

-Curso Normal Superior ou 

 

-Licenciatura Plena em Pedagogia, com 

habilitação para docência na Educação 

Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental ou específica para 

Educação Infantil. 

Fonte: Organizado pela autora a partir dos editais publicados 

Após a leitura desses dois editais, acreditamos que há uma tendência para uma 

aceitação maior dos alunos egressos do Curso Normal na docência da Educação Infantil. 

Ainda sobre a atuação dos egressos, observamos que o mercado de trabalho para o 

egresso do Curso de Pedagogia vem ampliando-se, deixando o pedagogo de ser solicitado 

apenas em espaços escolares, a esse respeito destacamos os editais apresentados no quadro: 

Quadro 10- Editais para o cargo de Pedagogo 

Órgão Edital Cargo Nº de vagas 

Instituto Nacional 

do Seguro Social -

INSS 

Edital: nº 1/2013 

 

Pedagogo 07 

Polícia Rodoviária 

Federal - PRF 

Edital: Set/2012  

 

Técnico em Assuntos 

Educacionais 

03 

IASES – Instituto de 

atendimento sócio-

educativo do E.S. 

Edital nº 01/2009 - 

IASES
18

 

 

Pedagogo 04 

Fonte: quadro elaborado pela autora segundo informações dos editais 

 

Quanto ao nível de formação dos docentes que atuam no Curso Normal do C. E. Dr. 

Alfredo Backer, constatamos que 90% dos docentes possuem nível de pós-graduação 

(especialização) e 10% do grupo de docentes cursou o mestrado. Não há registro de formação 

em nível de doutorado. Acreditamos que o número de professores com especialização é 

                                                 
18

 Trata-se de uma autarquia estadual vinculada à Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS).  
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resultado do incentivo das políticas de formação continuada para os professores do setor 

público. A ausência do nível de formação em doutorado pode estar relacionada aos baixos 

níveis salariais dos professores do Estado e ainda ao reduzido número de vagas nas 

universidades públicas.  

Na universidade “A” o quadro encontrado aponta para índices mais altos de 

especialização Stricto Sensu, distribuídos em 10% com formação em nível de doutorado e 

30% com formação em nível de mestrado. Quanto ao nível de especialização Lato Sensu o 

número corresponde a 60%. É conveniente lembrar que pela sua própria constituição em nível 

superior e pela regulamentação de seu funcionamento, o nível de formação dos docentes é 

mais valorizado, sendo contabilizado positivamente quanto maior for o número de professores 

com mestrado e doutorado.   

Após a leitura dos Projetos Políticos Pedagógicos, das matrizes curriculares dos 

cursos, das pautas de reunião da equipe pedagógica, professores e direção, das pautas de 

reunião de planejamento e dos registros de projetos, disponibilizados por meio eletrônico ou 

impresso,  percebe-se que o Colégio tem a preocupação em formar professores para atuarem 

nos anos iniciais, que sejam essencialmente instrumentalizados para investigar as dificuldades 

que ocorrem em sala de aula e ainda para trabalharem com os problemas da sociedade 

moderna, tendo como base da proposta acadêmica a busca por este conhecimento. Enfatiza-se 

o trecho do P.P.P. na parte que define a metodologia, quando é mencionada a preocupação 

quanto à formação de professores  

[...] Destacando quanto ao Curso Normal, que seremos exigentes e nos 

dedicaremos com afinco na elaboração curricular e nas práticas 

metodológicas, pois não podemos nos omitir da responsabilidade na 

formação de futuros educadores. O planejamento dos projetos destinados ao 

curso terão como base a habilitação e instrumentalização dos cursistas para 

os desafios da vida moderna e para resolução das demandas da sala de aula. 

(DUQUE DE CAXIAS, 2006, p. 11) 

 

Corroborando com esta preocupação, constatou-se através dos registros escolares 

analisados, que o Colégio prioriza a articulação entre a prática e o conhecimento por meio do 

desenvolvimento de projetos sócio-educativos, como sustenta o texto da Reorientação para o 

Curso Normal, formulado pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, quando 

afirma que “o trabalho com projetos é uma maneira de envolver os alunos em atividades 

diversificadas e dinâmicas e promover a integração entre as disciplinas do curso” (RIO DE 

JANEIRO, 2006, p. 60). 
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 Durante a pesquisa
19

, verificamos o registro de vários projetos, dentre eles: 

Convivência: a pluralidade compreendida na dimensão das relações e dos sonhos humanos; 

Fome de Solidariedade; Modernidade brasileira: um diálogo entre raízes e rupturas na arte e 

no desenvolvimento industrial; Grupo teatral Fazarte.  Dos projetos encontrados, 

consideramos importante destacar o Projeto “Cotidiano Escolar – soluções lúdicas” pela 

clareza de sua proposta pedagógica na direção da formação docente. A consolidação do 

projeto fomenta o fortalecimento dos cursistas através do desenvolvimento de suas 

capacidades intelectuais, para enfrentarem os desafios da vida escolar.  

O objetivo principal do projeto foi de identificar os problemas mais corriqueiros no 

dia-a-dia, nas turmas dos anos iniciais, e trabalhar com propostas lúdicas para solução dos 

mesmos. O desenvolvimento do Projeto “Cotidiano Escolar – soluções lúdicas” contou com a 

parceria de algumas escolas municipais do bairro. Foram realizadas oficinas com alunos dos 

anos iniciais, nas quais os professores das turmas eram substituídos por um grupo de 

normalistas que ficava responsável pela turma e também por fazer um relatório de observação 

daquele momento. A atividade era sempre desenvolvida com a presença de um professor do 

curso ou do próprio coordenador do Curso Normal e o espaço físico utilizado foram as salas 

de aula ou o pátio do C. E. Dr. Alfredo Backer. As oficinas foram gravadas em vídeos que 

poderiam ser utilizados em sala de aula do Curso Normal para reflexão dos normalistas a 

respeito dos problemas registrados nas oficinas do projeto.  

Nos registros da Universidade “A” encontramos três eventos anuais que envolvem os 

alunos do Curso de Pedagogia. Trata-se de seminários, mesas redondas e palestras com 

apresentações de pesquisas em andamento ou finalizadas. A participação do aluno é livre, mas 

aqueles que participam recebem certificado com horas-aula, que poderão ser utilizadas junto 

ao relatório de estágio.  

Ao iniciarmos a análise das matrizes curriculares e das disciplinas, consideramos 

relevante esclarecer que ambas as instituições são regidas por órgãos reguladores que 

delimitam os eixos da formação. No caso do Colégio Estadual Alfredo Backer há uma ligação 

hierárquica direta com a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e essa por sua vez 

é orientada por órgãos e regimentos Federais que norteiam os sistemas de formação de 

professores no Brasil. Da mesma forma, o Curso de Pedagogia da Universidade “A” tem um 

vínculo com órgãos federais que definem as regras de seu funcionamento. 

                                                 
19

 Fonte:< http://www.cealfredobacker.com/> e < http://colegioestadualalfredobacker.blogspot.com.br/>  



103 
 

 

Registra-se que a SEEDUC RJ elaborou em 2006 a Reorientação Curricular para o 

Curso Normal, buscando auxiliar aos professores a trabalharem dentro das novas perspectivas 

de ensino. Desde então, todos os Colégios estaduais que trabalhavam com o Curso Normal, 

adotaram os seguintes eixos temáticos, conforme Esquema 6. 

 

Esquema 6- Eixos temáticos para o Curso Normal 

 

Fonte: Organizado pela autora conforme o documento Reorientação Curricular (RIO DE JANEIRO, 

2006, p. 217-219) 

 

A proposta da Reorientação Curricular de 2006 (RIO DE JANEIRO, 2006) trabalha 

com as disciplinas da Base Comum Nacional, Parte Diversificada e as Disciplinas de 

Formação Profissional dentro da seguinte distribuição de carga horária do curso, conforme 

apresentada na Quadro 11. 
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Quadro 11 - Distribuição de carga horária para o Curso Normal 

Área 

 

Componente Curricular 

  

 

Carga Horária 

Semanal 

 

 

 

 

Carga Horária Anual 

 

 

 

T
o

ta
l 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 
 

 

LINGUAGENS E 

CÓDIGOS 

 

Língua Portuguesa 4 4 2 2 160 160 80 80 480 

 
Artes 2 2 - 2 80 80 - 80 240 

B
A

S
E

 N
A

C
IO

N
A

L
 

C
O

M
U

M
 

Educação Física 2 2 2 - 80 80 80 - 240 

CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

 

 

 

Matemática 4 2 2 2 160 80 80 80 400 

Química 2 - - - 80 - - - 80 

Física 2 - - - 80 - - - 80 

Biologia 2 - - - 80 - - - 80 

CIÊNCIAS 

HUMANAS 

  

  

  

História 2 2 - - 80 80 - - 160 

Geografia 2 2 - - 80 80 - - 160 

 
Sociologia - 2 2 - - 80 80 - 160 

 
Filosofia 2 2 - - 80 80 - - 160 

PARTE 

DIVERSIFICADA 

 

 

Língua Estrangeira 2 2 - - 80 80 - - 160 

Tempos para ênfase definida no 

PPP 
2 - - 2 80 - - 80 160 

Ensino Religioso - - - - - - - - - 

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 P
R

O
F

IS
S

IO
N

A
L

 

FUNDAMENTOS DA 

EDUCAÇÃO 

 História e Filosofia da 

Educação 
- - 2 - - - 80 - 80 

Sociologia da Educação - - - 2 - - - 80 80 

Psicologia da Educação - 2 2 - - 80 80 - 160 

Política Educacional e Org. do 

Sistema de Ensino 
- - - 2 - - - 80 80 

FORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR 

Ciências Físicas da Natureza - - 2 2 - - 80 80 160 

Abordagens Psico-sócio-

linguisticas do Processo de 

Alfabetização 

- - 2 2 - - 80 80 160 

CONHECIMENTOS 

DIDÁTICOS E 

METODOLÓGICOS 

Conhecimentos Didáticos 

Pedagógicos em Ensino 

Fundamental 

- 2 2 2 - 80 80 80 240 

Conhecimentos Didáticos 

Pedagógicos da Educação 

Infantil 

- - 2 2 - - 80 80 160 

Conhecimentos Didáticos 

Pedagógicos em: Educação 

Especial, Educação de Jovens e 

Adultos, Educação Indígina 

- - 2 2 - - 80 80 160 

Práticas Pedagógicas e Iniciação 2 6 8 8 80 240 320 320 960 

 Carga Horária Anual das Disciplinas de Formação 

Profissional 
30 30 30 30 1200 1200 1200 1200 4800 

Fonte: Quadro digitado segundo a Reorientação Curricular  (RIO DE JANEIRO, 2006, p. 215) 

 

A Base Comum Nacional diz respeito à unificação nacional, para que os conteúdos de 

todos os estudantes do país sejam baseados nos mesmos fundamentos. A Parte Diversificada 

pode ser planejada conforme características de cada comunidade escolar registradas no P. P. 



105 
 

 

P. E quanto à parte da Formação Profissional, a carga horária dedicada à disciplina Práticas 

Pedagógicas parece enfatizar a articulação dos conhecimentos adquiridos nas demais 

disciplinas com o fazer docente, consagrando-se um elo entre teoria e prática. 

Com base nesta orientação curricular geral, sugerida pela Reorientação Curricular de 

2006, o C. E. Dr. Alfredo Backer, em um trabalho conjunto entre a direção, a coordenação 

pedagógica e os professores, elaborou a sua própria matriz de disciplinas do Curso Normal, 

segundo a necessidade e especificidade da instituição
20

.  

 

 

Figura 8 - Carga horária para o Curso Normal do C.E. Dr. Alfredo Backer
21

 

 

A partir da matriz curricular do Colégio Estadual Dr. Alfredo Backer, percebemos a 

preocupação em manter o eixo norteador indicado pela Reorientação Curricular da  SEEDUC, 

                                                 
20

 Registramos que através da Resolução 4.843 de 03 de dezembro de 2012, a SEEDUC RJ informou as novas 

matrizes curriculares para a rede escolar, inclusive com mudanças na matriz do Curso Normal, porém essa nova 

matriz deveria ser adaptada aos colégios no ano de 2013, de acordo com seus projetos pedagógicos. A matriz 

reestruturada deve entrar em vigor no ano letivo de 2014 (vide Anexo I ). 
21

 Carga Horária destinada à Formação Profissional. 
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mas também a de reformular algumas disciplinas, como por exemplo, a disciplina Abordagens 

Psicosociolinguísticas do Processo de Alfabetização, que no Colégio desdobrou-se em duas 

disciplinas:  Abordagens Psicosociolinguísticas do Processo de Alfabetização e Alfabetização 

e Letramento. De forma semelhante, percebemos um desdobramento da disciplina 

Conhecimentos Didáticos Pedagógicos em Educação Infantil em Conhecimentos Didáticos 

Pedagógicos em Educação Infantil e A psicomotricidade trabalhada na Educação Infantil. Ao 

que parece, existe uma intenção em abranger mais conteúdos a respeito do assunto, com a 

expansão dos temas sugeridos pela SEEDUC. Ainda dentro do planejamento da matriz 

curricular, percebemos também um equilíbrio, quanto à distribuição das disciplinas entre as 

séries, para que não haja excesso de conteúdos em uma só série. 

Ainda sobre a matriz curricular, destacamos  que o Curso de Pedagogia da 

Universidade “A” trabalha de acordo com Resolução nº 1 do CNE/CP, de 15 de maio de 

2006, que estabelece os seguintes núcleos de formação, conforme Esquema 7. 

Esquema 7- Núcleos de formação do Curso de Pedagogia 

 

             

 

Fonte: Organizado pela autora conforme Resolução nº 1 do CNE/CP (BRASIL, 2006) 

 

A partir deste momento, estaremos trabalhando de forma mais minuciosa, as 

disciplinas encontradas na matriz curricular de cada curso.  

Seguiremos a análise, mantendo como foco a formação docente para a Educação 

Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental, visto que este é o ponto de comparação dos 

dois cursos elencados para análise, portanto as particularidades da gestão que perpassam o 

Curso de Pedagogia não serão relevantes para este estudo. 

Diante das disciplinas apresentadas pelo C. E. Dr. Alfredo Backer, observamos que 

houve um desdobramento da disciplina sugerida pela Reorientação Curricular de 2001, 

Núcleos de 

formação do 

Curso de 

Pedagogia 

Núcleo de estudos 

básicos 

Núcleo de 

aprofundamento e 

diversificação de 

estudos 

Núcleo de estudos 

integradores 
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Conhecimentos Didáticos Pedagógicos em Educação Infantil, em duas disciplinas, a primeira 

que aparentemente mantém a integridade sugerida pela reorientação, e a segunda 

Psicomotricidade trabalhada na Educação Infantil. Este replanejamento parece ter como base 

o reconhecimento da importância da atuação docente neste nível de escolaridade, e por outro 

lado, propicia a apropriação de conhecimentos relevantes para que os egressos do curso 

administrem melhor as dificuldades em trabalhar com a primeira infância.  

A ementa de Conhecimentos Didáticos Pedagógicos em Educação Infantil aponta 

como estudo os “[...] objetivos da Educação Infantil. Conteúdos e princípios da Proposta 

Curricular e os PCNs. Tendências atuais em Educação Infantil. Atividades Essenciais em 

Educação Infantil. Métodos de ensino aplicáveis à Educação Infantil” (DUQUE DE CAXIAS, 

2006). Consideramos a ementa bastante abrangente, pois trata desde a parte histórica até a 

metodologia do processo ensino aprendizagem.  

Quanto à ementa da disciplina que aborda a psicomotricidade, há uma ênfase em 

trabalhos por meio de jogos, de atividades lúdicas, recreação, controle mental, tratando ainda 

dos níveis de maturação da criança. As duas disciplinas são trabalhadas em 80 horas cada. 

No Curso de Pedagogia, encontramos também duas disciplinas relacionadas ao 

trabalho junto à Educação Infantil, sendo a primeira nomeada de Educação Infantil, composta 

por  

[...] aspectos históricos e legais; o jogo infantil nas abordagens teóricas: 

psicanalítica, construtivista e sócio-histórica; a evolução do desenho: a 

perspectiva de Luquet. Desenvolvimento moral: as contribuições de Piaget e 

Kohlberg. O brinquedo e o desenho na educação infantil. A ludicidade como 

potência pedagógica. Ludicidade na formação do professor (DUQUE DE 

CAXIAS, 2009). 

 

A segunda disciplina, nomeada Literatura Infantil, trata da formação do leitor no 

período da infância, de aspectos da contação de histórias para crianças e da importância dos 

contos nas salas de aulas. As duas disciplinas são ministradas em 60 horas cada. 

Em relação às disciplinas que abordam o tema referente à Educação Infantil, 

aparentemente o Curso de Pedagogia traz uma proposta mais densa na parte teórica, enquanto 

no Curso Normal há uma proposta de reflexão sobre os conceitos e fundamentos da prática 

psicomotora e sua relevância no processo educativo. 

As duas instituições apresentam a História da Educação como uma disciplina comum, 

sobretudo no aspecto histórico e social da educação no Brasil. A Universidade “A” cria um 

diferencial quando acrescenta a história do Curso de Pedagogia em sua ementa, fato 



108 
 

 

considerado importante para que o pedagogo verifique a origem do curso, suas finalidades e 

principalmente sua trajetória. 

Em relação à Educação Inclusiva, o Curso Normal apresenta somente em uma 

disciplina geral, a abordagem do assunto, na disciplina de Conhecimentos Didáticos 

Pedagógicos em Educação Especial; Educação de Jovens e Adultos e Educação Indígena. 

Estes assuntos são tratados e distribuídos em 160 horas,  em duas disciplinas sequenciais (I e 

II) e aparentemente, pela inclusão do tema em uma disciplina geral que aborda mais dois 

temas, a Educação Inclusiva não tem um aprofundamento, sendo tratada de forma 

generalizada, o que provavelmente dificultará o trabalho docente do egresso, quando o mesmo 

encontrar alunos especiais em sala de aula. Ao que tudo indica, a abordagem de temas 

distintos numa mesma disciplina poderá causar certo aligeiramento nos conteúdos 

trabalhados, por isso consideramos mais apropriado o desmembramento desses temas.  

Sobre esse mesmo tema, encontramos na matriz curricular da Universidade “A” a 

disciplina de Educação Inclusiva e ainda a disciplina da Língua Brasileira de Sinais -LIBRAS. 

Acreditamos que a inserção de LIBRAS no currículo da formação de professores favoreça a 

ampliação dessa linguagem, colaborando com a inclusão dos Portadores de Necessidades 

Especiais – PNEs. 

O Curso Normal trabalha com a disciplina Alfabetização e Letramento, e em sua 

ementa faz menção aos processos de aquisição da língua, a psicogênese da língua escrita e 

ainda sobre a formação do leitor. Esta disciplina destaca como base os pilares do processo de 

alfabetização, essencial para o trabalho com alunos dos anos dos anos iniciais. De forma 

semelhante, a Universidade “A” apresenta a disciplina Alfabetização, Leitura e Escrita, que 

mantém os fundamentos da Alfabetização e Letramento. Ressaltamos que ambas as 

instituições dedicam 80 horas para esse tema. 

Em relação às disciplinas que trabalham as políticas educacionais e as principais 

legislações do setor educacional, encontramos nos dois cursos semelhanças registradas em 

suas ementas, respectivamente a Política Educacional e Organização do Sistema de Ensino e 

Políticas Públicas e Organização da Educação Básica. Acrescenta-se que a Universidade “A” 

possui ainda a disciplina de Legislação Educacional, que aprofunda questões de leis e 

decretos.  

Por fim acreditamos ser importante destacar a presença de quatro disciplinas 

denominadas Investigação e Prática Pedagógica I- IV, na Universidade “A” que apresenta, 

em sua ementa, a investigação como eixo integrador para sustentar a formação acadêmica e a 

prática do Pedagogo, o que certamente favorece a indissociabilidade entre ensino e pesquisa. 
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Após analisarmos comparativamente a matriz curricular dos cursos, com ênfase em 

algumas disciplinas mais diretamente ligadas à formação docente, organizamos um quadro-

síntese como apoio para a comparação das matrizes curriculares. 

Para melhor organização do quadro-síntese comparativo, agrupamos as disciplinas 

conforme seus conteúdos, sendo assim, estabelecemos as seguintes categorias: a) 

Fundamentos da educação; b) Conteúdos técnicos pertinentes ao sistema educacional; c) 

Conteúdos relativos à docência; d) Conteúdos específicos; e) Conteúdos Sócio culturais e f) 

Conteúdos Gerais. 

 

 

Figura 9 – Quadro-síntese comparativo da Matriz curricular 

Retomando nossas indagações iniciais, consideramos relevante enfatizar que as duas 

instituições apresentam características diferentes sobre a formação de professores, mas chama 
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atenção, principalmente, o descompasso entre o número de horas dedicado aos estágios 

oferecido nas duas formações; e ainda a falta de um eixo norteador unificado, capaz de 

embasar o trabalho dos egressos, quando na atuação como professores da Educação Infantil e 

dos primeiros anos do Ensino Fundamental.  

A observação da figura anterior, nos chama atenção sobre alguns itens, como os 

Conteúdos Técnicos do Sistema Educacional, que se destinam aos cargos técnicos e podem 

ser ocupados por pedagogos, como por exemplo, orientador pedagógico, supervisor 

educacional e gestor,  visto que no Colégio Estadual, eles estão ausentes, indicando que para o 

professor da Educação Infantil aos primeiros anos do Ensino Fundamental não se fazem 

necessários esses conhecimentos. No entanto, observamos uma exigência técnica cada vez 

maior em relação ao professor, até mesmo junto à construção do P.P.P. no qual é 

imprescindível o conhecimento mais abrangente sobre o Sistema Educacional.  

Em relação aos Conhecimentos Específicos, conforme categoria apresentada na Figura 

9, consideramos a abrangência dos temas muito maior no Curso de Pedagogia, o que 

possivelmente promoverá um maior conhecimento ao futuro professor dos primeiros anos. 

Será, que na prática docente, a atuação desse egresso terá mais destaque pelos Conhecimentos 

Específicos  que lhe foi ofertado?  E de forma análoga, o egresso do Curso Normal 

apresentará alguma lacuna durante sua atuação docente por não ter tido acesso a tantos 

Conteúdos Específicos?  

Segundo o que encontramos no P.P.P, na matriz curricular do curso, nas pautas de 

reunião da equipe pedagógica, professores e direção, nas pautas de reunião de planejamento e 

nos registros dos projetos, o Curso Normal, apesar de não apresentar um número grande e 

variado de disciplinas, sustenta sua formação de forma organizada e coerente com seus 

princípios, promovendo, através de projetos e ações no Colégio, formas de garantir a 

ampliação do conhecimento de seus alunos. De forma semelhante, a Universidade “A” realiza 

um trabalho coerente com aquilo a que se propôs, primando por seus objetivos e princípios, 

oferecendo aos alunos acesso a conteúdos destinados a formar um profissional preparado para 

os desafios da sociedade moderna. No entanto, consideramos necessária a realização de um 

estudo com egressos desses dois cursos para uma complementação dos resultados 

encontrados. 

Não obstante as informações já mencionadas sobre cada instituição e seu 

funcionamento, considera-se importante mencionar que existem outros fatores que 

influenciam na formação dos egressos da formação docente.  
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A estrutura de um Colégio estadual, que trabalha com verbas distribuídas pelo 

governo, mantém um quadro de professores concursados, é constantemente atravessada por 

inúmeros movimentos políticos que alteram o seu funcionamento, e por isso nunca funcionará 

de forma autônoma no que se refere aos aspectos administrativos e financeiros. Além da 

hierarquia institucional, que por si só já faz toda a diferença quando se estabelece um 

planejamento escolar, pois é preciso seguir as diretrizes fornecidas pela Secretaria de 

Educação, mesmo quando o grupo de docentes não concordem com elas. Nesse sentido, 

podemos citar as próprias disciplinas que já vêm formatadas na matriz, sendo permitidas 

somente pequenas alterações. Ademais, ainda que esse grupo considere, por exemplo, a 

disciplina de LIBRAS importante, é a secretaria que envia o quadro de profissionais, não 

sendo possível para a instituição optar por contratar um professor dentro dessa especialidade.  

No próximo momento apresentaremos  as considerações  finais a respeito da pesquisa 

realizada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A LDB 9.394/96 demarcou a permanência do Curso Normal, ao lado do Curso de 

Pedagogia e do Curso Normal Superior para formação de professores, e neste sentido 

mudanças e novas estruturas foram criadas para adaptar os cursos às novas exigências da Lei. 

Embora a mesma Lei tenha preconizado um prazo de dez anos para que os professores 

tivessem a formação em nível superior, quando instituiu no art. 87 a Década da Educação, 

destacando que ao final dela só seriam admitidos professores formados em nível superior 

(BRASIL, 1996). 

Após a instituição da LDB, especificamente sobre a formação docente muitos 

questionamentos foram levantados, principalmente a respeito do nível de formação 

recomendado. Em princípio, a formação em nível médio, o Curso Normal, estaria com os dias 

contados, porém o que se observou foi que diante da realidade nacional, a formação em nível 

médio ainda era necessária para formação de professores. A forma com que as políticas 

educacionais, sob o discurso da melhoria da qualidade educacional, promoveram mudanças 

nas políticas de formação dos professores e a observação de seus desmembramentos, nos 

remete ao Ciclo de Políticas, pesquisado por Ball (2011), pois reconhecemos nessa trajetória o 

retrato do ciclo instituído através dos Contextos da Influência, marcado pelos debates acerca 

da melhoria da educação nacional, do Contexto da Produção do Texto que se instituiu a partir 

de documentos legais para formulação desse objetivo e do Contexto da Prática, que 

efetivamente reinventou a política de promoção da formação de professores em nível superior. 

Além desse retrato, podemos inferir também que a política de manutenção da 

formação de professores em nível médio, não por uma questão de planejamento, mas pelos 

resultados negativos constatados, quando a partir da LDBEN 9.394/96 esperava-se a formação 

de professor somente em nível superior e o mesmo não ocorreu até hoje, se assemelha ao 

modelo de  garbage can  ou "lata de lixo" enfatizado por Faria (2003), no qual as soluções se 

apresentam de acordo com os problemas que surgem, ou seja, se não foi possível criar 

condições, dentro do prazo estabelecido pela LDB, para que a formação de professores se 

consolidasse em nível superior, então que se legalize  e se aproveite a formação em nível 

médio. Dessa maneira, encontramos respostas positivas, no aproveitamento dos egressos do 

Curso Normal para a Educação Infantil. 

Solução de “lata de lixo” ou não, o fato é que decorridos mais de quinze anos da 

regulamentação, a formação em nível médio ainda funciona e é responsável pela capacitação 

de inúmeros profissionais em todo país, conforme verificado mais detalhadamente no 
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Capítulo 3. Há indícios de que essa formação está sendo destinada para formação de 

professores da Educação Infantil, conforme apontado anteriormente na observação dos editais 

de professores do Estado do Rio de Janeiro. No mesmo Estado, constatamos que além do 

Curso Normal permanecer em funcionamento, recentemente, em 2013 o mesmo foi 

reestruturado através do Currículo Mínimo para o Curso Normal, comprovando a sua 

credibilidade. Sendo assim, acreditamos que a política de formação de professores que 

inicialmente preconizava o aumento do nível de formação docente para o nível superior, foi 

adaptada e, até mesmo reformulada a partir da realidade nacional encontrada. Logo, a 

formação em nível médio foi e ainda é necessária em várias partes do país, inclusive em 

estados considerados desenvolvidos, como o caso do Estado do Rio de Janeiro.  

Em relação às possibilidades de atuação do egresso do Curso Normal, acreditamos que 

existe uma tendência a restringir sua docência a Educação Infantil, deixando de ministrar 

aulas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano. Esta crença é baseada 

na observação dos últimos editais do Estado do Rio de Janeiro. Durante a nossa pesquisa 

encontramos essa situação já definida no Estado de Minas Gerais, no qual o Curso Normal 

tem como objetivo formar somente professores para a Educação Infantil. 

Ao que tudo indica as políticas de formação dos professores foram direcionadas para 

enfatizar a prática pedagógica como principal componente curricular, conforme observado nas 

matrizes dos cursos. Essa tendência parece estar mais presente da realidade do Curso Normal, 

do que do Curso de Pedagogia, conforme observação da carga horária destinada à realização 

do estágio. 

 De forma semelhante observamos que o Curso de Pedagogia, também acumula muitas 

críticas, sendo sua trajetória marcada pela indefinição quanto à sua funcionalidade e também 

quanto à função de seus egressos. Enfatizamos que atualmente esse Curso também é 

responsável pela formação dos professores da Educação Infantil e dos primeiros anos de 

escolaridade. 

 Em relação aos objetivos de cada curso, a pesquisa mostrou que o Colégio Estadual 

Dr. Alfredo Backer tem a preocupação de capacitar os alunos do Curso para a busca constante 

de conhecimentos, e ainda instrumentalizá-los na direção de uma prática de qualidade. E a 

Universidade “A” firma como objetivo a formação do pedagogo, para atuar na docência, na 

formação pedagógica do profissional docente e na Gestão educacional. Ao que tudo indica, 

em termos legais, o ponto de convergência dos cursos está na formação docente para atuação 

junto à Educação Infantil e aos primeiros anos do Ensino Fundamental, no entanto, o egresso 

do Curso Normal terá certa lacuna na formação dos conteúdos mais teóricos,  visto que terá 
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apenas três disciplinas, respectivamente, Pscicomotricidade trabalhada na Educação Infantil, a 

Alfabetização e Letramento e Integração homem –máquina. A elaboração da matriz curricular 

do Curso não contempla a abrangência de conhecimentos mais específicos da educação.  

 Na análise comparativa, encontramos na matriz curricular do Curso de Pedagogia, 

doze disciplinas voltadas para os Conhecimentos Específicos, sendo, Direitos da Criança e do 

Adolescente; Educação a Distância; Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação;  

Informática e Educação Inclusiva; Educação Inclusiva;  LIBRAS;  Educação Infantil;  

Literatura Infantil, Estudo e Produção de Textos; Alfabetização, Leitura e Escrita;  

Linguagem, Arte e Educação e Abordagens em Psicologia da aprendizagem. A oferta de 

maiores conteúdos e a abrangência de conhecimentos, certamente, enriquecem o egresso do 

Curso.  

 Entretanto, a partir da comparação da carga horária de estágio dos dois cursos, 

concluímos que,  para prática de sala de aula, o egresso do Curso Normal terá vantagem sobre 

o egresso do Curso de Pedagogia, pois a promoção do contato com a realidade escolar poderá 

promover maior segurança para o futuro professor, maior conhecimento sobre a organização 

didática, enfim mais contato com as práticas docentes. 

Sendo assim, nos parece que os desdobramentos das políticas voltadas para formação 

inicial do professor da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental não se 

desenvolveram da mesma forma para o  nível médio e no nível superior. Seria, segundo a 

proposta de Ball, as reformulações que ocorrem no  Contexto da Prática, tecendo estruturas, 

cargas horárias e disciplinas diferentes para o mesmo profissional.  As diferenças observadas 

em cada instituição na formação do mesmo profissional, institui a dimensão da Polity, ou seja, 

o resultado concreto das políticas de formação em cada ambiente de formação docente. 

A pesquisa aponta a falta de diálogo  entre as políticas de formação de professores, 

que se concretizam em dois níveis distintos, nível médio e nível superior, pois permitem que 

um deles – nível superior - seja responsável por um profissional com três  diferentes 

possibilidades de atuação (docente, técnico e gestor) e ainda que a formação para o professor 

docente ocorra em condições distintas nos dois níveis, seja na carga horária de estágio, nas 

disciplinas distintas ou no nível de escolaridade de seus docentes. 

Em relação à carga horária dos cursos, os dados da pesquisa sinalizam, dentre outros, 

que o funcionamento do Curso Normal em horário integral é positivo, pois ao que tudo indica 

possibilita aos cursistas maior oportunidade de vivências pedagógicas, e maior tempo para 

realização de projetos. Nesta questão, destacaríamos a importância da criação de uma bolsa de 

incentivo aos alunos, já que a dedicação impõe uma jornada intensa. Quanto ao horário do 
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Curso de Pedagogia, consideramos o tempo de funcionamento em turnos, manhã ou noite, um 

tempo pequeno e restrito para a diversidade de conteúdos trabalhados no curso. Além disso, 

os alunos que frequentam o Curso no período da noite, são os que provavelmente trabalham 

durante o dia, o que diminui a oportunidade de vivências pedagógicas e participação em 

projetos e eventos.  

De forma geral, a análise de algumas ementas dos cursos indicou que ambos buscaram 

adaptar seus conteúdos aos pressupostos norteadores da organização curricular determinados 

nas diretrizes. Cada um, de acordo com a legislação própria que o ampara, buscou a 

diversidade curricular respeitando os espaços e tempos formativos.  

A pesquisa apontou ainda, que em relação ao nível de formação dos professores dos 

cursos, existe certo distanciamento quanto à formação Stricto Sensu, que está presente em 

maior número no currículo dos professores da Universidade “A”, cerca de 40% distribuídos 

entre Mestrado e Doutorado. Este fato pode indicar a falta de incentivo no setor público 

estadual, e ainda a baixa valorização do nível de especialização Stricto Sensu. Por outro lado, 

constatou-se que cerca de 90% dos professores que atuam na formação do Curso Normal 

possuem especialização Lato Sensu, acreditamos que este índice está diretamente relacionado 

às políticas de formação continuada que fomentam o aumento da formação dos professores no 

setor público. 

Realçamos que a proposta de comparação desta pesquisa não teve a intenção de fazer 

escolhas e nem de determinar qual seria o melhor curso, mas sim de observar como se 

concretiza a formação de professores nos dois cursos, tendo como embasamento as políticas 

que atravessam a trajetória dos cursos. 

As questões a respeito da formação de professores são infinitas e perpassam por 

políticas educacionais, administrativas e financeiras, e não se encerram apenas no contexto 

dos cursos ou de suas instituições. 

Por último, consideramos importante a análise contínua dos cursos de formação dos 

professores, assim como os desdobramentos que acontecem durante a prática docente para a 

construção de um profissional mais preparado para atender as demandas da educação em 

nossa sociedade. 
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APÊNDICE 

 

Quadro-síntese das categorias comparadas dos Projetos Políticos Pedagógicos 

Categoria C.E. Dr. Alfredo Backer Universidade “A” 

   

O
b

je
ti

v
o

s 

-Promover o desenvolvimento das 

habilidades intelectuais que permitam a 

análise crítica da realidade em que vivem 

nossos alunos; 

-Desenvolver capacidades intelectuais, 

que instrumentalizem nossos educandos 

para enfrentarem os desafios da vida 

moderna; 

-Estimular a participação na vida 

coletiva, à iniciativa consciente e 

solidária; 

-Proporcionar ações que valorizem as 

relações humanas e fraternas; 

-Promover projetos, visando despertar no 

aluno o senso crítico, a curiosidade, as 

aptidões artísticas, enfim todas as 

potencialidades, situando-o como sujeito 

de sua própria história e com múltiplas 

inteligências; 

-Mobilizar os alunos do Curso Normal 

para a busca constante do conhecimento 

como eixo central da sua formação 

profissional, sensibilizando-os para uma 

prática pedagógica de qualidade 

almejando a aprendizagem significativa 

dos discentes sobre sua responsabilidade. 

O objetivo geral do Curso de Pedagogia da 

Universidade “A” é a formação do pedagogo 

para atuar na Docência, na Educação Infantil, 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na 

formação pedagógica do profissional docente 

e na Gestão educacional, comprometido com 

as questões educacionais locais, regionais e 

nacionais e com a realidade social de um 

modo crítico e transformador. E a partir do 

objetivo maior, o curso estará empenhado em 

formar um profissional capaz de resolver, com 

competência, problemas decorrentes do seu 

trabalho, considerando as multidimensões: 

humana, ética, política, técnica e social.  

   

P
ri

n
cí

p
io

s 

-Integração das disciplinas, conteúdos 

afins, ações complementares e 

interdisciplinares; 

-Valorização da pluralidade sociocultural; 

-Socialização para a convivência no 

espaço público escolar, delimitando 

responsabilidades e direitos; 

-Incentivo a criação de grupos de estudo 

para troca de conhecimentos, 

experiências e solidariedade; 

-Desenvolvimento da expressão escrita, 

oral, artística, cultural, profissional e 

política no espaço escolar; 

-Formação do leitor crítico do seu 

mundo; 

-Promoção da integração dos professores 

por séries e segmentos e demais 

funcionários da U.E.; 

-Percepção de todos os envolvidos no 

processo educativo, como integrantes, 

dependentes e agentes transformadores 

da sociedade. 

-O Desenvolvimento de todos os trabalhos na 

Universidade “A” terão como base os 

princípios da ética democrática: dignidade 

humana, justiça, respeito mútuo, participação, 

responsabilidade, diálogo e solidariedade, para 

atuação como profissionais e como cidadãos. 

   

P
er

fi
l 

p
ro

fi
ss

io
n

a
l 

 Formar o pedagogo, profissional que tendo a 

docência como base, seja capaz de ministrar 

aulas na Educação Infantil, no ensino 

Fundamental (séries iniciais), no Ensino 

Médio (Educação Profissional e Curso 

Normal) e atuar na Gestão Educacional, em 

atividades de planejamento, administração, 

coordenação e implementação de projetos 

educativos, em ambientes escolares e não 

escolares. 
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P
o

ss
ib

il
id

a
d

es
 d

e 
A

tu
a

çã
o

 

O egresso do Curso Normal poderá atuar 

nos espaços educacionais de ensino na 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

do 1º ao 5º ano. 

Como um profissional da área de educação, o 

graduando em Pedagogia tem a possibilidade 

de atuar como: 

- Docente, em instituições públicas e privadas, 

na Educação Infantil, no ensino Fundamental 

(séries iniciais) e no Ensino Médio (matérias 

pedagógicas do Curso Normal e educação 

profissional); 

- Gestor Educacional, exercendo atividades 

de planejamento, administração, orientação, 

supervisão, implementação e avaliação de 

projetos educativos em escolas, sistemas de 

ensino, ONGs, empresas e outros. 

Nível de formação dos 

professores dos cursos 

Especialização: 90% 

Mestrado: 10% 

Doutorado: - 

Especialização: 60% 

Mestrado: 30% 

Doutorado: 10% 

Carga Horária de Estágio 960 horas 315 horas 

Carga Horária 2.320 horas 3.400 horas 


