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RESUMO
DIAS, Simone Chaves. Gestão educacional nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso
de Pedagogia: narrativas de professores notáveis. 2017. 151 f. Tese (Doutorado em Educação)
– Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2017.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, reformuladas e instituídas
em maio de 2006, definiram a formação incluindo de forma articulada a docência, a gestão e a
produção de conhecimento na área da educação, extinguindo as habilitações específicas para
Administração, Supervisão, Orientação ou Inspeção escolar. Nesta política de formação a
gestão é um dos três eixos norteadores, porém pesquisas realizadas sinalizam que a presença
dela no currículo é diminuta, há um esvaziamento da mesma nas disciplinas e no estágio
proposto pelas Instituições de Ensino Superior. Nosso objetivo consistiu em analisar quais as
concepções de gestão presentes durante os debates informais e formais para elaboração das
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia. Para isto, estudamos conceitos
de gestão formulados por Libâneo, Oliveira, Toschi, Sander, Cury, e Paro, os documentos que
regulamentaram o curso desde a sua institucionalização em 1939 e as narrativas de seis
profissionais da educação que vivenciaram décadas desta discussão: Iria Brzezinski, Márcia
Ângela Aguiar, Maria Amélia Santoro Franco, Selma Garrido Pimenta, Dermeval Saviani e
Carlos Roberto Jamil Cury. Efetivamos análise vertical de cada uma das narrativas transcritas
e análise horizontal, colocando-as em diálogo, possibilitando a triangulação dos dados obtidos.
Durante quase três décadas, diversos grupos disputaram a hegemonia da organização do curso
de Pedagogia, tentando impor suas concepções: educadores e profissionais da educação que
organizaram-se em associações acadêmicas e entidades científicas; o governo federal
representado pelo Conselho Nacional de Educação, organismos internacionais e privatistas.
Para fundamentar os estudos sobre este período utilizamos o contexto de influência, primeira
arena do ciclo de políticas de Ball e colaboradores. O movimento dos educadores conseguiu
legitimar nestas diretrizes parte de suas reivindicações: docência como base da formação do
pedagogo, base comum nacional organizada em eixos curriculares, formação inicial docente
para os Anos Iniciais e Educação Infantil no Ensino Superior e o princípio da gestão
democrática. Concluímos que nas discussões sobre a gestão no contexto de influência
apareceram duas concepções: multidimensional e democrática. Nas diretrizes prevalecem o
paradigma multidimensional e aponta para uma formação docente polivalente, exigindo um
gestor que demonstre iniciativa e autonomia em suas decisões e na condução de suas ações
seja capaz de adaptar-se e de reorientar sua ação em função de condições novas; mas pela
urgência das demandas na instituição, este sujeito corre o risco de distanciar-se da reflexão
sobre sua atividade e sobre si mesmo.
Palavras-chave: Diretrizes Curriculares Nacionais Pedagogia. Gestão. Narrativa de formação.
Experiência. Contexto de influência.
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Abstract
DIAS, Simone Chaves. Educational management in the National Curricular Guidelines for the
Pedagogy course: narratives of notable teachers 2017. 151 f. Thesis (Doctorate in Education)
– Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2017.
The National curriculum guidelines for the course of pedagogy, reworded and established in
May 2006, defined the formation including articulated form the teaching, the management
and production of knowledge in the area of education, extinguishing the qualifications
specific to Administration, supervision, orientation or School Inspection. This training policy
management is one of the three guiding shafts, but surveys indicate that her presence in the
curriculum is small, there is a drain in the same disciplines and training course proposed by
the institutions of higher education. Our objective was to examine the conceptions of
management present during the informal discussions and for the preparation of formal
National curriculum guidelines for the course of pedagogy. For this, we studied concepts
management formulated by Libâneo, Oliveira, Toschi, Sander, Cury, and Paro, the documents
that regulated the course since your institutionalization in 1939 and the narratives of six
education professionals who have experienced decades of this discussion: Iria Brzezinski,
Márcia Ângela Aguiar, Maria Amélia Santoro Franco, Selma Garrido Pimenta, Dermeval
Saviani and Carlos Roberto Jamil Cury. We handle vertical analysis of each of the transcribed
narratives and horizontal analysis, placing them in dialogue, enabling the triangulation of the
data obtained. For nearly three decades, various groups fought over the hegemony of the
Organization of the course of pedagogy, trying to impose its conceptions: educators and
education professionals who organized themselves in academic associations and scientific
bodies; the federal Government represented by the National Council of Education,
international agencies and owners of private education institutions. To base the studies on this
period we use the context of influence, the first arena of the policy cycle of Ball and
collaborators. The educators' movement managed to legitimize in these guidelines part of
their demands: teaching as the basis for the formation of the pedagogue, national common
base organized in curricular axes, initial teacher training for the Early Years and Early
Childhood Education and the principle of democratic management. We conclude that in the
discussions on management in the context of influence appeared two conceptions:
multidimensional and democratic. In the guidelines the multidimensional paradigm prevails
and points to a multipurpose teacher training, requiring a manager who demonstrates initiative
and autonomy in their decisions and in the conduct of their actions is able to adapt and
reorient their action in function of new conditions; but because of the urgency of the demands
in the institution, this subject runs the risk of distancing himself from the reflection on his
activity and on himself.
Keywords: National Curricular Guidelines Pedagogy. Management. Narrative of formation.
Experience. Context of influence.
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Fragmentos autobiográficos – da trajetória profissional ao tema da pesquisa

Ao iniciar esta tese de doutoramento com alguns fragmentos da minha vida
profissional, mergulho na lembrança de experiências que marcaram a minha trajetória tão
fortemente que ainda hoje carrego vestígios delas. Lançando mão destas memórias, retomo
uma indagação de Josso (2010, p. 143) para refletir sobre o fio que liga a minha trajetória
profissional ao tema desta pesquisa: “O que aconteceu para que eu viesse a ter as ideias que
hoje tenho?” O começo desta caminhada foi em Julho de 1993 quando graduei-me em Letras
(Português/Inglês), nas Faculdades Integradas Simonsen, localizada em Realengo/RJ. Desde
então, tenho desenvolvido a função de magistério e gestão, por vezes alternadamente e por
outras concomitantemente. Funções desafiadoras, pois, ao longo dos anos, como docente atuei
em todas as etapas da Educação Básica, no Ensino Superior e na Pós-graduação.
Em 1997-1998, além de outras funções no Departamento de Educação, trabalhei na
Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio como coordenadora do Programa Nacional de
Tecnologia Educacional (ProInfo1). Por ter pós-graduação em Informática Educativa, recebi a
incumbência de desenvolver este projeto do governo federal que “pretendia” promover o uso
pedagógico da informática nas escolas públicas. Minha função era formar os educadores para
utilizar os computadores no laboratório de informática do Colégio Municipal Rui Barbosa,
única instituição escolar selecionada na época. Nesse período, a máxima de que os professores
seriam substituídos pelos computadores, assombrava a classe docente. A secretaria de
Educação e a direção da escola resolveram, então, formar apenas o corpo técnico da SMEC e
do colégio. Discordei do que eu achava que era desvio de objetivo do projeto e tentei
argumentar que nenhuma máquina, em tempo algum, substituiria o professor e que o
computador poderia/deveria ser empregado como uma ferramenta de auxílio no processo
ensino-aprendizagem. Mas o medo do desconhecido, tornou o programa restrito e
experimental. Para mim, a experiência de introduzir adultos no mundo da informática era
1

O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) foi criado pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de
abril de 1997, no governo de Fernando Henrique Cardoso e patrocinado pelo BIRD (BONILLA, PRETTO,
2000).
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similar aquela vivenciada nas primeiras aulas de inglês com os alunos da Educação Infantil. O
brilho no olhar dos alunos e a empolgação com o novo conteúdo eram semelhantes, embora a
idade dos alunos fosse bem diferente. Ao terminar a formação dos técnicos, por problemas
políticos partidários com a direção da escola, a SMEC paralisou o programa no final de 1997.
Isto dilacerou o meu coração! Estávamos na primeira fase de implementação da tecnologia na
escola pública, oportunidade de viabilizar acesso a novas formas de formação e informação
para professores e alunos. Por caprichos e rinchas políticas, o projeto morreu quando ainda
era embrionário.
Continuei na SMEC assessorando diretamente a secretária municipal de Educação no
desenvolvimento das atividades daquele sistema de ensino. Este período foi tão frenético, as
atividades eram intensas e me sobrecarregavam de uma maneira que hoje ao recordar, pensei
ter dedicado muito tempo a este cargo, mas foram apenas dois anos. Percebo que na correria
para cumprir prazos, na falta de tempo para explicações e debates, na escassez da folga na
agenda para reler e ler outras coisas além de documentos, naquele momento profissional, eu
tive muita vivência e pouca experiência. Pois como afirma Larrosa (2000), pelo excesso de
trabalho e pela falta de tempo a experiência é cada vez mais rara. Estive em um lugar
privilegiado, de produção de conhecimento pela elaboração dos projetos que eram construídos
pelas diferentes equipes que lá atuavam, mas não podia parar para observar, ouvir e debater.
Por força do cargo, precisa do relatório final, das diretrizes formuladas, dos documentos
formatados para encaminhar os procedimentos finais. Estava presente e perdi o melhor da
festa: as discussões em relação as mudanças que deveriam ser feitas na rede de ensino
municipal devido as normas estabelecidas pela LDBEN/96 (Lei 9394/96). Um novo sistema
de ensino foi construído e eu o conhecia só de olhar, não experimentei o processo porque não
podia parar!
Este tempo na SMEC de Cabo Frio, levaram-me a aceitar o convite para ser Secretária
de Educação de Seropédica em maio de 2006. Como não tinha compromissos políticos
partidários com ninguém, firmei comigo o compromisso de exercer a função com excelência
técnica. Nesta época, tínhamos como desafios incorporar na rede as creches que até então
eram de competência da Secretaria de Ação Social, extinguir o terceiro turno nas escolas de
Ensino Fundamental e ampliar a carga horária, receber os alunos dos Anos Iniciais das escolas
estaduais que localizavam-se na cidade de Seropédica, diminuir a distorção idade/série e o
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índice de analfabetismo local. Reuni a equipe nomeada pelo prefeito para construir o projeto
político pedagógico daquela rede de ensino de forma democrática, convidando para o debate
professores e demais profissionais da educação que trabalhavam nas escolas. Essa experiência
foi riquíssima para a minha vida profissional. Embora as discussões democráticas fossem
mais demoradas, a partilha e o exercício de ouvir opiniões divergentes e buscar o consenso
eram oportunidades de crescimento para todos que participavam. Entretanto, a educação não é
neutra e não se faz apenas com os profissionais da educação, alunos pais e responsáveis, ela
está inserida em uma engrenagem política. Neste ponto, a máquina emperrava porque os
projetos sonhados e elaborados em conjunto ficavam fragmentados e saturados de emendas
políticas partidárias, desconfiguravam-se, perdendo a identidade coletivamente desenhada.
Adoeci tentando lutar contra aquele sistema centralizador e “burrocrático”; quando
certifiquei-me que também era corrupto, pedi exoneração do cargo em agosto de 2007.
A busca por formação contínua sempre esteve presente na minha vida como forma de
aprimorar as experiências vivenciadas no contexto das políticas públicas educacionais. Assim,
em 2010, iniciei o mestrado em Educação na UNESA, na linha de pesquisa Políticas Públicas
e gestão da Educação, analisando na minha dissertação as políticas públicas de formação
continuada para docentes, instituídas pelo Plano Nacional de Educação de 2001-2010 e
implementadas pelo município de Itaguaí. A proximidade com o campo de estudo, as
entrevistas, a própria pesquisa realizada no município e as experiências profissionais
adquiridas propiciaram o convite para trabalhar como chefe de gabinete na secretaria
municipal de Itaguaí de fevereiro de 2011 a dezembro de 2014. Neste período, também atuei
como presidente do Conselho Municipal de Educação, debatendo com os demais conselheiros
temas relacionados a educação das escolas públicas e privadas da cidade. Como a formação
continuada era uma marca daquela educação municipal, as oportunidades de debates e partilha
entre os professores e profissionais da SMEC eram constantes e proveitosas. Uma das
experiências mais marcantes foi participar da equipe local para elaboração do Plano de Ações
Articuladas (PAR). Pela proximidade com o meu objeto de estudo, na época do mestrado,
pela oportunidade de atualizar e debater o diagnóstico da rede de ensino de Itaguaí. Das
quatro dimensões do PAR, três me mobilizavam por completo: 1) gestão educacional, 2)
formação de professores, dos profissionais de serviço e apoio escolar e 3) práticas
pedagógicas e de avaliação. Discutir estas questões levaram-me ao aprofundamento das
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leituras dos textos de Gatti, Oliveira, Dourado, Schon, Nóvoa e outros que eram estudados nas
aulas do programa de pós-graduação. A motivação para encontrar meios de viabilizar a
melhora do sistema de ensino e as condições de trabalho dos profissionais da educação
imbricava com o entendimento de que este instrumento de planejamento era uma ferramenta
de controle e avaliação do governo federal. Assim, transpassava-me um misto de expectativas
e desconfiança naquilo que estava por vir.
Todas estas experiências de gestão foram permeadas por um fio condutor chamado
problema. Enquanto gestora, intrinsecamente, minha tarefa era superar as adversidades em
múltiplas dimensões (pedagógica, recursos humanos, financeira, estrutural, relacional, etc).
Mas tenho por convicção que um problema é a melhor coisa que pode acontecer a alguém
porque ele tem o “poder” de tirar a pessoa da zona de conforto, favorecendo o crescimento e o
amadurecimento. Mesmo não tendo a formação específica para atuar na gestão de projetos,
recursos humanos e finanças, as exigências dos cargos obrigavam-me a agir; certas ou erradas,
as decisões precisavam ser tomadas, as propostas tinham que ser desenvolvidas e as ações
implementadas.
Por não ter formação em Pedagogia, achava que não estava apta às exigências dos
cargos, pois sentia falta da teoria e da prática das funções. Para dirimir a primeira deficiência,
buscava a leitura de materiais específicos para a dificuldade do momento; para a segunda,
observava e cercava-me de pessoas competentes naquela área, isto é, aquelas que sabiam fazer,
colocando em prática o conhecimento. Desta forma, consegui agregar valor às experiências
profissionais desafiadoras, tornando-as formadoras para mim. Ao longo dos anos de
desempenho das múltiplas funções de gestão por vezes consegui executar o planejado sem
atingir a excelência que gostaria; outras, concluindo que poderia ter feito melhor, de maneira
diferente e mais rápida; em algumas ocasiões, simplesmente, não atingi os objetivos traçados.
Assim, a minha representação era que ter a formação em todas as habilitações do curso
de Pedagogia, possibilitaria o pedagogo equacionar as conflituosas questões vivenciadas por
mim nos diferentes lugares do sistema educacional. Com a reformulação do curso em 2006,
entendo que os pedagogos tornaram-se superprofissionais, pois podem exercer múltiplas
funções: docente, gestor, pesquisador, coordenador, orientador, supervisor, inspetor,
administrador escolar, animador cultural, entre outras. Considero que o desempenho destas
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variadas tarefas serão aperfeiçoadas na prática cotidiana, posto que a gestão atualmente é
prerrogativa de todos os licenciados.
Ainda no mestrado, no período de 2011 e de 2012, por ocasião da disciplina Prática de
pesquisa, ministrada pela Professora Inês Bragança, participei do estudo sobre o Curso de
Pedagogia no Rio de Janeiro após Diretrizes Curriculares Nacionais: Políticas de
Conhecimento e Formação (BRAGANÇA, 2012a). No contexto daquela pesquisa, analisamos
as matrizes curriculares de cinco instituições públicas e dez particulares, verificando que nas
instituições privadas a gestão tem uma ênfase maior em relação às públicas onde o foco
encontra-se na docência. Mexida pelas conclusões desta pesquisa, no doutorado tive a
oportunidade de retomar o tema, aproveitando o trabalho realizado no grupo de pesquisa e
estudar as concepções de gestão educacional presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para o curso de Pedagogia, por meio das narrativas dos profissionais que participaram de
décadas de debate sobre este documento. Este processo foi um exercício de ressignificação de
conceitos pessoais, de experiências anteriores e uma oportunidade de aprimoramento.
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INTRODUÇÃO(
Cada um lê com os olhos que tem e
interpreta a partir de onde os seus pés pisam.
Todo ponto de vista é a vista de um ponto.
Leonardo Boff

Nesta pesquisa de doutoramento a gestão educacional será analisada a partir das
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (DCN-Pedagogia), reformuladas
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e instituídas pelo Ministério da Educação (MEC),
em maio de 2006. As DCN-Pedagogia acabaram com a figura do especialista formado para
Administração, Supervisão, Orientação ou Inspeção escolar, formando o egresso do curso
para atuar na docência, gestão e pesquisa da Educação Básica em várias etapas e modalidades,
em espaços formais e não-formais. Sendo assim, o pedagogo pode trabalhar na Educação
Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Ensino Médio (curso Normal), Educação
Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação indígena e quilombola, Educação
Profissional, nos serviços de Administração, Coordenação e Orientação Educacional,
Inspeção e Supervisão. O licenciado em Pedagogia poderá exercer suas atividades em escolas,
Organizações Não-Governamentais (ONGs), empresas, programas sociais, em serviços para a
terceira idade, em serviços de lazer e animação cultural, na requalificação profissional e aonde
mais “sejam previstos conhecimentos pedagógicos” (BRASIL, 2006).
Percebemos então que a gestão é um dos três eixos norteadores das DCN-Pedagogia,
este termo é utilizado nas diretrizes, literalmente, oito vezes com sentidos variados: ora a
gestão aparece como função auxiliar, ora como função principal e em outros artigos, ela é
apresentada como disciplina. O uso da palavra gestão neste documento com diferentes
sentidos demonstra que o termo é polissêmico. Vejamos os esclarecimentos de alguns autores
da área.
Segundo Casassus (2002), o termo gestão educativa surgiu nos anos 1960 nos Estados
Unidos, nos anos 1970 no Reino Unido e em 1980 na América Latina. Nos artigos científicos
brasileiros, em meados dos anos 1980, este termo apareceu em substituição a palavra
Administração para fazer distinção entre os dois modelos de direção escolar (MAIA, 2008).
Para Dourado, Oliveira e Morais (2008) e Ferreira (2006, p. 171), as palavras administração e
gestão são sinônimos, o termo gestão “se ‘instala’ no mundo pensante com um sentido mais
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dinâmico, traduzindo movimento, ação, mobilização, articulação”. Bordignon e Gracindo
(2000, p. 147) esclarecem que
algumas vezes gestão é apresentada como um processo dentro da ação
administrativa; outras vezes seu uso denota apenas a intenção de politizar a
ação administrativa; noutras apresenta-se como sinônimo de ‘gerência’,
numa conotação neotecnicista dessa prática e, em muitos momentos, gestão
aparece como a ‘nova’ alternativa para o processo político-administrativo.

Segundo Hora (2010), a utilização do termo gestão por alguns estudiosos mais críticos
é uma reação contra o caráter tecnicista do termo administração, largamente utilizado nos
anos 1970. Para alguns, a administração carrega em si princípios e práticas adotados pela
administração de empresas, contrariando o significado da prática política e social da educação
e da escola. Além disto, a rejeição ao termo administração reforça a indignação destes
profissionais contra o governo militar (1964-1985) que implementou as habilitações a fim de
formar técnicos com funções específicas na escola para acompanhamento do ensino,
dividindo as funções dentro da escola seguindo a lógica empresarial tecnicista.
Na elaboração das diretrizes do curso de Pedagogia, os interesses e concepções de
múltiplos grupos estiveram em disputa, como por exemplo, as determinações de organismos e
agências internacionais que desde a reforma do Estado, na década de 1990, passaram a
compor a cena influenciando a elaboração das políticas públicas no país. Entidades científicas,
acadêmicas, profissionais, sindicais, estudantis e movimentos populares como Associação
Nacional de Formação de Profissionais da Educação (ANFOPE), Associação Nacional de
Pesquisas em Educação (ANPED), Fórum de Diretores (FORUMDIR), Associação Nacional
de Política e Administração e Educação (ANPAE), Centro de Estudos de Educação e
sociedade (CEDES), Associação Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior
(ANDES), Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(ANDIFES), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), União Nacional dos Estudantes
(UNE) e outras instituições participaram dos debates sobre a elaboração das diretrizes que
reformularam o curso de Pedagogia no país. As discussões formais sobre essa temática
aconteceram durante uma década, de 1996, quando a primeira Comissão de Especialistas de
Ensino de Pedagogia (CEEP) foi formada e nomeada pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE), até 2006 quando as DCN-Pedagogia foram publicadas.
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O discurso dos organismos internacionais era marcado por ideias de competitividade,
qualidade total, flexibilidade e eficácia. Eles

insistiam na necessidade de formar um

profissional flexível, capaz de gerir imprevistos, inovador, pró-ativo e eficiente (SHIROMA;
MORAES;

EVANGELISTA, 2011). As entidades científicas, acadêmicas, profissionais,

sindicais, estudantis e movimentos populares de âmbito nacional tinham como horizonte a
democratização dos órgãos públicos de administração do sistema educacional, a
descentralização administrativa e pedagógica da escola, gestão participativa dos assuntos
educacionais, eleição direta e secreta para os diretores das escolas, criação de comissão de
educação autônomas em todos os níveis de governo constituídas para acompanhamento e
atuação nas políticas educativas, visando uma educação com padrões de excelência e
adequação aos interesses da maioria da população. Os organismos nacionais reivindicavam
uma formação profissional baseada em concepções de ser humano, de mundo, de sociedade,
de democracia, de educação e autonomia (CONED, 1997).
Nesta análise introdutória podemos perceber que na elaboração das DCN-Pedagogia
diferentes grupos com variadas concepções de gestão disputaram a hegemonia e competiram
para controlar as representações da política. Esta arena é conhecida como contexto de
influência, um lugar onde as políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são
construídos, onde!
os conceitos adquirem legitimidade e formam um discurso de base
para a política. O discurso em formação, algumas vezes, recebe apoio
e outras vezes é desafiado por princípios e argumentos mais amplos
que estão exercendo influência nas arenas públicas de ação,
particularmente pelos meios de comunicação social (MAINARDES,
2006, p. 51).
Segundo o mesmo autor, os textos legais oficiais são incoerentes, confusos e
contraditórios, podendo utilizar os termos-chave de modo diverso. As respostas a esses textos
têm consequências reais que são vivenciadas dentro do contexto da prática, local onde atuam
os profissionais que são diretamente atingidos pelas políticas públicas elaboradas (Idem).
Desde a aprovação das DCN-Pedagogia em 2006, já se passaram onze anos. Neste
período, muito material acadêmico já foi produzido tendo esse documento como referência.
Sendo assim, para evitar o “dissabor de descobrir que a roda já foi inventada”, como sugere
Alves-Mazzotti (1998), realizamos uma revisão de literatura a partir de dissertações, teses e
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artigos produzidos sobre o tema no período de 2010 a 2015. No banco de teses da CAPES, no
momento que realizamos esta pesquisa, por motivos técnicos do site, apenas os trabalhos
defendidos em 2011 e 2012 estavam disponíveis. Na pesquisa, utilizando os descritores gestão
e Diretrizes Curriculares Nacionais de 2006, solicitando apenas os trabalhos da área da
Educação, foi possível obter 122 registros, mas apenas 03 tinham como foco de pesquisa as
DCN-Pedagogia. Entretanto, estes estudos tinham como tema de fundo à delegação de
normas, à preconização de regras jurídicas para as escolas, a autonomia, processo de escolha
de diretores e experiências de escolas que se dizem democrática, mas trabalham com a
concepção de gestão técnico-científica. Restringindo a pesquisa aos termos Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia, 19 pesquisas foram encontradas, 03 teses e 16
dissertações, sendo que o estudo de caso é a centralidade de 10 destas produções. Os outros
09 trabalhos estudam questões de currículo, formação, identidade do pedagogo e discurso
político. Dando continuidade ao exercício de revisão de literatura, pesquisamos o banco de
dissertações e teses do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de
Sá, dos últimos cinco anos. Neste espaço encontramos 08 produções que versavam sobre os
temas gestão e/ou DCN-Pedagogia/2006, observemos algumas informações sobre estes
trabalhos.
TABELA 1 – PRODUÇÕES ACADÊMICAS - UNESA
ANO
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2014
2014

TIPO
Dissertação

AUTOR
TÍTULO
Flordélia
IDEB da rede municipal de ensino de Barra Mansa:
Rodrigues Silva
análise das ações dos gestores.
Dissertação Letícia Piedade de Licenciatura em Pedagogia na modalidade de educação
Medeiros
à distância: a especificidade da formação do pedagogo
após as DCN.
Dissertação Zélia Dias Lubão
Articulação entre docência e gestão educacional na
formação do pedagogo a partir das DCN/2006
Dissertação
Norma Sueli
O curso de Pedagogia no contexto da cibercultura:
Martins
desafios e perspectivas para a inclusão digital de seus
alunos.
Tese
Fátima da Silva
Escolas de referência nacional em gestão e as
Batista
tecnologias da informação e comunicação.
Dissertação Katana de Fátima
Gestão e desempenho escolar: um estudo em três
Diniz Boaes
escolas municipais na cidade de São Luis – MA.
Dissertação Adriana Normand Avaliação em larga escala e gestão escolar: reflexos a
Caldeira
partir de três escolas municipais de Pirapora (MG).
Dissertação
Leonardo
Gestão escolar e o Programa Mais Educação em duas
Meirelles
escolas de Belford Roxo.
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Cerqueira
Fonte: A própria autora.
As dissertações de Silva (2012), Boaes (2014), Caldeira (2014) e Cerqueira (2014)
abordam a relação do perfil dos gestores e o desempenho escolar de suas instituições;
Medeiros (2012) e Martins (2013) trabalham com questões da reestruturação do currículo
segundo as DCN/2006; Lubão (2013) trata do processo de implementação das DCN/2006 em
instituições de ensino superior do RJ; Batista (2014) estuda de que maneira as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) contribuíram para a melhoria da gestão escolar em escolas
que receberam o Prêmio nacional de Gestão Escolar.
Concentrando a revisão de literatura no tema gestão, analisamos o estudo de Bragança
(2012) sobre a organização dos cursos de Pedagogia do Rio de Janeiro. A autora analisou sete
propostas pedagógicas e quinze matrizes curriculares, sendo cinco de instituições públicas e
dez particulares. Foi possível perceber nesta pesquisa que a presença da gestão no currículo
não é significativa se considerarmos o quantitativo de disciplina sobre o tema que é oferecido
pelas Instituições de Ensino Superior (IES), tornando flagrante o pouco espaço de estudos
focados na gestão educacional.
Outra vertente desta pesquisa, realizada por Dias (2012), observou três instituições
privadas, no Rio de Janeiro, que oferecem o curso de Pedagogia. Além das matrizes
curriculares a autora também trabalhou com a análise de conteúdo das entrevistas das
coordenadoras destas três instituições de ensino. Neste estudo ficou evidente a pluralidade de
disciplinas e o esvaziamento da teoria dificultando a articulação teoria-prática inerente à
profissão do futuro pedagogo. Embora a gestão seja contemplada nas matrizes curriculares
das instituições pesquisadas, em algumas destas o estágio em gestão não é exigido. Saviani
(2007, p. 108) afirma que teoria e prática são inseparáveis, assim!
a prática é a razão de ser da teoria, o que significa que a teoria só se
constituiu e se desenvolveu em função da prática que opera, ao mesmo
tempo, como seu fundamento, finalidade e critério de verdade. A teoria
depende, pois, radicalmente da prática. Os problemas de que ela trata são
postos pela prática e ela só faz sentido enquanto é acionada pelo homem
como tentativa de resolver os problemas postos pela prática. Cabe a ela
esclarecer a prática, tornando-a coerente, consistente, consequente e eficaz.
Portanto, a prática igualmente depende da teoria, já que sua consistência é
determinada pela teoria. Assim, sem a teoria a prática resulta cega, tateante,
perdendo sua característica específica de atividade humana.
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Portanto, é preocupante o fato de algumas instituições considerarem opcional a prática
de disciplinas que constituem áreas de atuação do futuro profissional como a gestão em
espaços escolar e não escolar.
Gatti e Nunes (2009, p. 54) analisaram as propostas curriculares de 71 cursos de
Pedagogia, considerando os diversos tipos de instituições de ensino superior que os oferecem
em todas as regiões do país. Nesta análise foram listadas 3.513 disciplinas (3107 obrigatórias
e 406 optativas) nas grades curriculares dos cursos pesquisados. As autoras constataram que
“a proporção de horas dedicadas às disciplinas referentes à formação profissional específica é
de 30%, ficando 70% para outro tipo de matérias oferecidas nas instituições formadoras”. Nos
resultados desta pesquisa não há referência ao estágio em espaços não formais, elas
identificaram apenas a oferta de estágio em diferentes etapas e modalidades de ensino
(Estágio de Docência: 0 a 3 anos ou Estágio de Docência: 4 a 7 anos, Estágio de Docência: 6
a 10 anos, Estágio de Docência: Educação de Jovens e Adultos).
Podemos então perceber que é consenso entre as pesquisas analisadas (BRAGANÇA,
2012a; DIAS, 2012; GATTI; NUNES, 2009) a fragmentação do currículo, o esvaziamento da
gestão nas disciplinas e no estágio proposto pelos cursos de Pedagogia em todo o país. O
problema é grave, pois pelas fragilidades apontadas na formação inicial dos pedagogos,
podemos imaginar que a qualidade de atuação desses profissionais não será satisfatória e
poderá comprometer o funcionamento de sistemas e instituições que estiverem sob a
responsabilidade dos mesmos. Nesse sentido, podemos afirmar que mesmo a gestão sendo um
dos três eixos norteadores das diretrizes que ampliou a sua dimensão, esta amplitude em
relação a teoria e prática da gestão educacional não está inserida nos currículos.!
Nosso objetivo é analisar a gestão educacional nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para o curso de Pedagogia por meio de documentos e pelas narrativas de professores notáveis
que vivenciaram o contexto de influência, observando como o discurso da gestão foi
construído naquele período. Consideramos como notáveis professores que se destacaram no
período estudado na produção acadêmica e/ou na atuação nas arenas de debates das DCN.
Para viabilizar estas propostas, formulamos algumas questões2 de estudo: Quais grupos de

2

As questões de estudo desta pesquisa basearam-se nas questões norteadoras para a aplicação da abordagem
do ciclo de políticas elaboradas por Mainardes e Ball (2006).
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interesse

participaram

do

contexto

de

influência?

Se

existiram

influências

globais/internacionais, nacionais ou locais operando neste contexto, quais foram elas? Quais
eram os interesses e grupos de interesse mais poderosos? Como o discurso da gestão foi
construído no decorrer do tempo? No desenvolvimento do discurso quais as diferentes
concepções

de

gestão

podem

ser

observadas

(técnico-científica,

sociocrítica,

multidimensional e democrática)? Qual a genealogia do discurso da gestão? Quais foram os
principais debates no contexto de influência? Quais foram os momentos mais significativos
vivenciados pelos profissionais da educação que vivenciaram o período em análise? Todas
estes questionamentos são característicos do contexto de influência. Este termo foi cunhado
pelos sociólogos inglêses Stephen Ball, Richard Bowe e colaboradores e representa a primeira
arena do ciclo de políticas (MAINARDES, 2006). Nesta pesquisa utilizaremos esta
abordagem como metodologia de análise dos documentos e das narrativas em questão.
O estudo do ciclo ou da trajetória de uma política pública analisa as formas de
evolução e modificação desta, considerando as influências sofridas na discussão e elaboração
do texto, a interpretação deste por aqueles que atuam no contexto da prática e ainda os efeitos
e consequências produzidos nos ambientes direta ou indiretamente afetados pela legislação
formulada, podendo representar mudanças e transformações significativas na política
originalmente elaborada (BALL; MAINARDES, 2011; MAINARDES, 2006). O ciclo de
política elaborado por Ball e Bowe propõe cinco contextos: influência, produção de texto,
prática, resultados/efeitos e estratégia política. É preciso esclarecer que “estes contextos estão
inter-relacionados, não têm uma dimensão temporal ou sequencial e não são etapas lineares.
Cada um desses contextos apresenta arenas, lugares e grupos de interesse e cada um deles
envolve disputas e embates” (Idem, p. 50).
A fim de evitar a superficialidade no estudo e a utilização da abordagem dos ciclos de
políticas apenas como elemento metodológico, o que certamente empobreceria a análise das
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia e por sugestão da banca de
qualificação, optamos por trabalhar apenas com a primeira arena do ciclo de políticas, o
contexto de influência, isto é, o período e o processo de discussão e elaboração daquele
documento. Explorar os cinco contextos do ciclo, minuciosamente, exigiria desta
pesquisadora tempo, maior do que o disponível para essa pesquisa de doutoramento,
diversidade de material confiável para análise e envolvimento de mais pessoas para
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auxiliarem na pesquisa. Portanto, para aprofundar a investigação e triangular os dados
coletados abordaremos neste trabalho de investigação apenas o contexto de influência do ciclo
de políticas, segundo os estudos de Ball e cooperadores.
Os profissionais da educação que partilharam suas narrativas de formação para este
estudo, participaram de mais de três décadas de discussão sobre as DCN-Pedagogia nas
arenas públicas formais e informais de ação, como membros de comissões e grupos ou como
influenciadores por meios de redes políticas, sociais e por patrocínio. Também inserimos
neste grupo aqueles docentes que são influenciadores, mas optaram pelo afastamento do
processo de elaboração do texto das diretrizes. Nesta etapa, trabalhamos com a narrativa de
formação de seis educadores: Iria Brzezinski, Márcia Ângela Aguiar, Maria Amélia Santoro
Franco, Selma Garrido Pimenta, Dermeval Saviani e Carlos Roberto Jamil Cury. A
identificação detalhada de cada um deles será feita em local apropriado no corpo deste
trabalho.
A narrativa de formação ou biografia educativa é um dos desdobramentos
metodológico da abordagem (auto)biográfica e foi a opção teórico-metodológica que
adotamos para conduzir as entrevistas com os sujeitos desta investigação. Ao trabalhar com
este recurso é possível conhecer e analisar o relato de experiências que ao longo da vida se
constituíram de maneira formadora e mostram a força desse processo vivido individualmente
marcado, porém, por outros indivíduos (BRAGANÇA, 2009). A aproximação com os
indivíduos entrevistados, a coleta dos dados e a análise dos mesmos serão explicitados em
capítulo específico. Antes disto, porém, apresentaremos outros pontos desta investigação.
No primeiro capítulo elaboramos uma síntese da trajetória do curso de Pedagogia no
Brasil, Silva (2006) divide estas etapas em quatro: 1) período das regulamentações (de 1939 a
1972) quando foram elaborados os documentos que criaram e reformularam o curso; 2)
período das indicações (de 1973 a 1978), um conjunto de cinco indicações3 que objetivava a
reestruturação global dos cursos superiores de formação do magistério no Brasil,
encaminhado ao Conselho Federal de Educação (CFE), aprovado e homologado pelo ministro
da Educação e Cultura; mas no ano de 1976 estas cinco indicações foram sustadas e
3

Indicação CFE n. 22/73 – traça as normas gerais para todos os cursos de licenciatura; Indicação CFE n.
67/75 – prescreve orientações básicas para as áreas pedagógicas; Indicação CFE n. 68/75 – redefine
pedagógica das licenciaturas; Indicação CFE n. 70/76 – regulamenta o preparo de especialistas e professores
de educação; Indicação CFE n. 71/76 – regulamenta a formação superior de professores para educação
especial.
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devolvidas ao conselho; portanto, não foram objeto de análise; 3) período das propostas (de
1979 a 1998) professores e estudantes das universidades se organizaram em movimentos,
reivindicando junto ao CFE a necessidade de discutir e construir coletivamente propostas que
visavam à reformulação dos cursos de formação de professores no país. 4) período dos
decretos (de 1999 a 2000) que foi inaugurado com o de n.º 3.276/99 concedendo aos cursos
normais superiores a exclusividade na formação em nível superior dos professores da
Educação Infantil e das séries Iniciais do Ensino Fundamental. Pressionado pelas entidades
educacionais e pela relutância da comunidade acadêmica quanto ao cumprimento daquela
legislação, o poder executivo baixou o Decreto n.º 3.554/2000, substituindo o termo
exclusivamente por preferencialmente. Atualmente o curso é regido pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais publicadas em 2006. Ao estudar a história do curso de Pedagogia no
Brasil, desde a sua institucionalização, em 1939, até os dias atuais, objetivávamos identificar
os movimentos recorrentes, os pontuais, as imprecisões e as polêmicas presentes no decorrer
do tempo. Questões sobre a titulação (bacharelado X licenciatura), currículo, mercado de
trabalho, formação do pedagogo generalista ou especialista da educação são alguns temas
presentes nos ordenamentos estudados. Analisando e comparando-os foi possível perceber
que a construção desta estrada é pavimentada por avanços e variados retrocessos.
O segundo capítulo discute dois assuntos: políticas públicas educacionais e gestão
(concepções e implicações). No início do texto explicitamos os referenciais sob os quais
fundamentamos esse trabalho, apresentando os conceitos dos termos política, política pública,
política pública educacional e ciclo de políticas. Em seguida, explicitamos quatro formas de
gestão educacional, a saber: multidimensional, técnico-científica, sociocrítica e democrática
(SANDER, 2007; LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2009; CURY, 2002). Ratificando,
porém, no contexto desta pesquisa, entendemos que gestão não é sinônimo de administração,
mas excede esta ideia porque trabalha de forma sistêmica e plural considerando a
administração como uma dimensão da gestão. Tomamos, então, como parâmetro que gestão é
um processo político, pois implica tomada de decisão, desenvolvido de forma sistêmica e
coordenada, transformando objetivos e metas, previamente definidos, em ações. Na
finalização do texto discutimos as implicações da gestão nas DCN-Pedagogia, observando
que os egressos do curso de Pedagogia enfrentam as imprecisões conceituais em relação as
definições operacionais de suas atividades profissionais, pois o texto da lei não define se o
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curso devera preparar o professor para desempenhar as funções de gestão ou apenas participar
dela (Libâneo, 2006). De acordo com o princípio estabelecido no documento, alguns deverão
rever seus princípios de relação interpessoal, realinhando-os a proposta democrática, além de
conscientizarem-se de que esta talvez não seja praticada na instituição aonde o trabalho será
desenvolvido, pois os dois meios de provimento de cargo para direção seguem no caminho do
clientelismo e da delegação, ambos antidemocrático. As diretrizes oferecem bases
epistemológicas, científicas, pedagógicas e praxiológicas para uma formação unitas multiplex
do pedagogo professor-pesquisador-gestor (BRZEZINSKI, 2012). Mas a tendência
predominante nas IES é formar o Pedagogo para docência.
O terceiro capítulo foi construído considerando dois tópicos distintos. O primeiro
apresenta a abordagem (auto)biográfica, sua origem e desenvolvimento, resumidamente, e a
potencialidade dos trabalhos fundamentados neste aporte teórico-metodológico. No segundo
momento deste texto, sistematizamos as narrativas dos professores Iria Brzezinski, Márcia
Angela da Silva Aguiar, Maria Amélia do Rosário Santoro Franco, Selma Garrido Pimenta,
Dermeval Saviani e Carlos Roberto Jamil Cury, em torno de eixos nos quais estes sujeitos
organizaram suas narrativas individuais, buscando contextualizá-las com o momento político
e social vivido por eles no Brasil. A narrativa de formação pode assumir a forma oral ou
escrita, baseada no diálogo entre o pesquisador e o sujeito que conta a sua história,
priorizando os fragmentos da vida que chamamos de filtros. No caso desta investigação,
nossos filtros foram as experiências de formação, escolar, acadêmicas e profissionais que
foram significativas e formadoras dos entrevistados, a ponto de influenciar a forma como eles
encaram o mundo como pessoa e profissional.
No último capítulo retomamos as narrativas de educadores sobre o contexto de
influência das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia, contextualizando-as
com os acontecimentos políticos da educação desde 1978 quando já aconteciam os debates
sobre os rumos do curso de Pedagogia em arenas não formais, em redes políticas e sociais.
Podemos perceber, nitidamente, neste contexto de influência a disputa pelo monopólio do
campo científico. Na arena formal de discussões sobre as DCN-Pedagogia vários grupos
impuseram suas concepções: organismos internacionais (ONU, Unesco, UNICEF, BM, OIT,
CEPAL, PNUD), instituições nacionais (ANDES, ANPEd, CEDES, ANDIFES, ANFOPE,
ANPAE, CNTE, UNDIME, UNE e outros), os privatistas e o governo federal (MEC). Ideias
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de competitividade, qualidade total, flexibilidade e eficácia eram marcas do discurso das
agências multilaterais. As entidades científicas, acadêmicas, profissionais, sindicais,
estudantis e movimentos populares de âmbito nacional reivindicavam uma formação
profissional baseada em concepções de ser humano, de mundo, de sociedade, de democracia,
de educação, de autonomia (CONED, 1997). Os privatistas queriam a expansão do mercado
de ensino superior particular. Como organismo local, o MEC preconizava a formação de
profissionais polivalentes com conhecimento de conceitos gerais e concepção tecnicista.
Analisando o processo como todo, percebemos que o resultado não agradou a nenhum dos
grupos envolvidos no contexto de influência das diretrizes, posto que o discurso de base da
política foi legitimado pelo CNE que optou pela conciliação com tendência econômica. O
princípio da gestão democrática defendido pelas entidades científicas foi distorcido pelos
demais agentes que conseguiram impor suas concepções alterando o sentido originalmente
elaborado pelos profissionais da educação. A gestão expressa nestas diretrizes aponta para a
formação de um professor que desempenhe múltiplas funções no exercício profissional,
adotando o modelo gerencial que tem como foco a busca pela eficiência, eficácia e
produtividade (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2003; SHIROMA e EVANGELISTA, 1983).
Nas conclusões retomamos o objetivo, analisar a(s) concepção(ões) de gestão
presentes no contexto de influência das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de
Pedagogia por meio de documentos e pelas narrativas dos profissionais da educação que
vivenciaram aquele período. Repassamos as questões de estudo, buscando refletir sobre elas a
partir das escutas, leituras e análises realizadas. As reflexões destas indagações permitiram
atingir o objetivo proposto, clarificando a motivação da polissemia do termo gestão e as
implicações disto. As conclusões deste trabalho propõem a reestruturação das diretrizes do
curso de Pedagogia, retomando o diálogo entre os pares que permanecem em disputa no
campo acadêmico.
Ao findar a introdução desta investigação, propomos a experiência de uma caminhar
no campo acadêmico, iniciando-o com a contextualização política educacional do Brasil na
década de 1930 quando a história do curso de Pedagogia no Brasil teve sua origem.
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1- A Pedagogia(

O que vai determinar se as lembranças do passado têm cheiro
de vida ou de morte são as situações vividas no presente.
Márcio Couto Henrique
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A origem da Pedagogia se confunde com a do próprio homem, segundo Saviani
(2007). Ela consolidou-se como disciplina na universidade no final do século XVIII
(FRANCO, LIBÂNEO, PIMENTA, 2007). Ao longo dos séculos, ela se firmou como modo
de instituir o processo educativo, sendo atravessada por várias tendências (SAVIANI, 2007).
Em alguns países da Europa, a Pedagogia é reconhecida como ciência, em outros como
ciência da educação (PIMENTA, 2011). No Brasil, muitos autores que estudam este assunto
(GATTI, 2006; SAVIANI, 2008; FRANCO, 2011; LIBÂNEO, 2009; PIMENTA, 1996)
observam que um dos desafios na constituição do campo da Pedagogia é sua tripla dimensão:
filosófica, epistemológica e prática. Assim, o mesmo termo denomina uma ação pedagógica,
uma disciplina e um curso (MOREIRA, 2010). Portanto, podemos responder por diferentes
perspectivas a pergunta: o que é Pedagogia?
Para Libâneo (2009), se fosse para simplesmente definir o termo, Pedagogia seria a
ciência que estuda a educação em suas peculiaridades. Ampliando o conceito, este autor
considera a pedagogia como campo de investigação específico que tem como foco a prática
educativa e como tarefa o entendimento dos problemas educativos. Assim, como bem afirma
Libâneo (2011, p. 64), “Pedagogia é, antes de tudo, um campo científico, não um curso”.
Ao apresentar a emergência histórico-teórica do conceito de Pedagogia, Saviani (2007,
p. 100) afirma que
a pedagogia se desenvolveu em íntima relação com a prática educativa,
constituindo-se como a teoria ou ciência dessa prática sendo, em
determinados contextos, identificada com o próprio modo intencional de
realizar a educação. Ao longo de vários séculos a pedagogia construiu uma
rica tradição teórica e científica sobre a prática educativa que deve continuar
a ser desenvolvida, a despeito e até mesmo por causa das inúmeras negativas
de que foi alvo na história do pensamento humano.

Para este autor, a pedagogia é a teoria da prática educativa, sendo teoria e prática
aspectos distintos, mas inseparáveis. Considerando o campo de conhecimento pedagógico,
observemos como foi estruturado o curso de pedagogia no Brasil ao longo dos anos.

1.1 - Síntese da trajetória do curso de Pedagogia no Brasil (
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Antes de iniciar a síntese da trajetória do curso, analisando os documentos que
regulamentaram-no, apresentaremos o contexto político educacional do Brasil para
compreender a política pública relacionada a Pedagogia. Nos apropriamos da epígrafe deste
capítulo para convidá-lo a observar o passado e as situações presentes desta graduação,
buscando entender como as políticas públicas educacionais articularam o projeto vigente,
como impactaram a luta da classe dos profissionais da educação ao longo dos anos e como
colaboraram ou dificultaram a construção das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso
de Pedagogia.
O curso de Pedagogia foi institucionalizado no final da década de 1930, embora tenha
sido criado em 1931 com o surgimento das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras
(BRASIL, 1931a). Para muitos a década de 1930 foi o pior período do século XX, pois um
turbilhão de acontecimentos ruins foi vivenciado: depressão econômica mundial, ascensão do
nazismo e do fascismo, revoltas, 2ª guerra mundial, entre outras coisas. Nesta época, no Brasil,
o modelo capitalista agrário-exportador foi substituído pelo urbano-industrial (MORAES,
1992). A crescente revolução industrial modificou a ideologia da sociedade brasileira,
atribuindo à escola a tarefa de solucionar os problemas sociopolítico-econômicos do país.
Esse espírito salvacionista da educação, implementado por Getúlio Vargas, que
assumiu o poder por meio de um golpe militar, enfatizava a importância da “criação” de
cidadãos e modernização da “elite”. Essas concepções estão explícitas na exposição de
motivos do Decreto n.º 19.851/31 que organizou o Estatuto das Universidades Brasileiras:
(…) à Faculdade de Educação, Ciências e Letras [...] deverá ser, antes de
tudo o eminentemente, um Instituto de Educação, em cujas divisões se
encontrem todos os elementos próprios e indispensáveis a formar o nosso
corpo de professores, particularmente os do ensino moral e secundário,
porque deles, de modo próximo e imediato, depende a possibilidade de se
desenvolver, em extensão e profundidade, o organismo, ainda rudimentar, de
nossa cultura. […] A Faculdade de Educação, Ciências e Letras está, como
se vê, destinada a exercer uma grande influência renovadora no nosso
sistema de ensino, concorrendo, de modo eficaz, para que em alguns anos de
honesta e rigorosa execução se transforme, das fundações á cúpula, o
arruinado edifício do nosso ensino secundário, indigno, sob todos os pontos
de vista da missão que lhe é reservada em todos os países cultos, de elevar a
cultura geral do povo ao grau das exigências e imperativos, cada dia mais
urgentes e rigorosos, da civilização contemporânea. (BRASIL, 1931c, p.5,
grifo do autor)
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Para concretizar esse intento, Vargas reorganizou a vida política do país e um dos
primeiros atos foi a criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública que teve
como primeiro-ministro o jurista Francisco Luís da Silva Campos. As principais medidas
tomadas por Campos datam de abril de 1931 e foram expressas por meio de seis decretos4. A
partir daquele ano, as universidades públicas foram se estruturando: a Universidade de São
Paulo (USP), pelo Decreto Estadual n. 6.283 de 1934; no ano seguinte, a Universidade do
Distrito Federal (UDF) foi instituída na cidade do Rio de Janeiro, pelo Decreto n. 5.513/1935,
por suas instituições complementares5 foi considerada “universidade de educação”; pela Lei n.
452, em 1937, a Universidade do Brasil foi organizada, atualmente é denominada
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); em 1939, pelo Decreto n. 1.063, a UDF foi
extinta e todos os seus cursos foram incorporados à Universidade do Brasil. Neste mesmo ano
foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e, então, instituído o curso de Pedagogia
que segundo o padrão federal, formava bacharel e licenciado, no esquema conhecido como
3+1 (BRASIL, 1939).
As reformas de Campos dicotomizaram a educação: ensino pré-vocacional e técnicoprofissional para o povão, qualificando os menos favorecidos para o trabalho nas indústrias; e
ensino secundário e superior para as elites, ou seja, àqueles que orientariam, definiriam as
decisões coletivas e atuariam na vida pública (MORAES, 1992).
Um intenso debate político relacionado às questões educacionais marcou a década de
1930. As diretrizes do ensino, neste período, eram disputadas pela igreja católica e pelos
intelectuais defensores da escola pública, mais conhecidos como “pioneiros”. Em 1932, os
pioneiros redigiram o seu manifesto e reivindicaram um programa de reconstrução
educacional em âmbito nacional que se estendesse da educação infantil ao ensino
universitário, uma escola única, laica, gratuita, obrigatória e de educação em comum para
4

5

Decreto n.º 19.850, de 11 de abril de 1931, que criou o Conselho Nacional de Educação; Decreto n.º 19.851,
de 11 de abril de 1931, que dispôs sobre a organização do ensino superior no Brasil e adotou o regime
universitário; Decreto n.º19.852, de 11 de abril de 1931, que dispôs sobre a organização da Universidade do
Rio de Janeiro; Decreto n.º 19.890, de 18 de abril de 1931, que dispôs sobre a organização do ensino
secundário; Decreto n.º 19.941, de 30 de abril de 1931, que instituiu o ensino religioso como matéria
facultativa nas escolas públicas do País; Decreto n.º 20.158,de 30 de junho de 1931,que organizou o ensino
comercial e regulamentou a profissão de contador;
As instituições complementares da Universidade do Distrito Federal eram: Biblioteca central de Educação,
Escola-Rádio, Escola Secundária do Instituto de Educação, Escola Elementar do Instituto de Educação,
Jardim de Infância do Instituto de Educação, Escola Secundária Técnica, Escola elementar experimental,
Escola maternal experimental, laboratórios e clínicas dos hospitais do Distrito Federal (SAVIANI, 2012, p.
30).
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ambos os sexos, formação dos professores, de todos os graus de ensino, em nível superior,
entre outras coisas. Declarando-se filiados aos ideais da Escola Nova 6, os pioneiros da
educação opunham-se a manutenção do ensino tradicional (AZEVEDO et al., 2010). Em
1933, quando foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração de uma
nova constituição, para refutar as concepções de ensino dos pioneiros, os católicos
organizaram a Liga Eleitoral Católica (LEC) e redigiram um programa de dez pontos
traduzindo os interesses da igreja, entre eles, a incorporação do ensino religioso em todas as
escolas. O “decálogo” redigido pela LEC pressionou os constituintes, pois somente aqueles
que subscrevessem as teses defendidas pela Liga seriam indicados aos eleitores católicos
(SAVIANI, 2008b). A estratégia da igreja foi tão eficiente que quase todas as teses foram
incluídas na nova constituição; além da inclusão do ensino religioso facultativo nas escolas
primárias, normais e secundárias, ficaram garantidas a liberdade de ensino e de cátedra,
reconhecimento de instituições particulares de ensino e a isenção de impostos dos
estabelecimentos privados de educação gratuita (BRASIL, 1934). Vários itens do programa
dos pioneiros também foram contemplados: ensino como um direito de todos, escola primária
gratuita e obrigatória, concurso de títulos e prova para o exercício do magistério,
descentralização do ensino, vinculação orçamentária de um percentual de impostos para a
educação, criação de institutos de pesquisa junto às IES, fixação de um Plano Nacional de
Educação, entre outras (Idem).
Na verdade, Vargas e Campos manipularam todas as reivindicações divergentes em
proveito próprio, conciliando-as na Constituição de 1934 que vigorou, apenas, até a
implantação do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937 quando a constituição foi
outorgada. A expressão, “a educação é um direito de todos” (BRASIL, 1934, Art. 149), foi
arrancada do texto constitucional, minimizando o direito à educação pública e gratuita;
somente àqueles que não pudessem pagar a escola particular, a Nação asseguraria a
'possibilidade' de receber uma educação adequada, fundando instituições de ensino; retiraram
a vinculação constitucional de recursos para a educação; a caixa escolar foi instituída como
um dever de solidariedade daqueles que não alegassem ou notoriamente não pudessem
declarar escassez de recursos; o ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos
6

Segundo Ferrière (1915, apud MANACORDA, 2010), na Escola Nova o ensino está baseado nos fatos, nas
experiências e na atividade pessoal. Quanto a religião, segue-se uma orientação não confessional ou
interconfessional, unida à tolerância.
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favorecidas passou a ser considerado como o primeiro dever do Estado. Esta tarefa seria
cumprida com a colaboração das indústrias e sindicatos econômicos; a estas mesmas
instituições coube o dever de criar escolas de aprendizes para os filhos dos operários
(BRASIL, 1937).
Já quase no final do Estado Novo, o ministro da Educação e Saúde Pública Gustavo
Capanema elaborou as Leis Orgânicas do Ensino7,. A reforma Capanema previu ensino
primário elementar com duração de quatro anos, acrescido do primário complementar de um
ano; ensino médio em dois ciclos (ginasial em quatro anos e colegial em três anos) e ainda em
ramos secundário e técnico-profissional. O ramo profissional subdividiu-se em industrial,
comercial e agrícola; e ensino normal que mantinha interface com o secundário (SAVIANI,
2008b). Embora estas leis tenham regulamentado todos os níveis da educação nacional, elas
perpetuaram o dualismo educacional, fortificando a dicotomia da estrutura de classes na
sociedade brasileira – à classe trabalhadora, o ensino profissionalizante; à elite o ensino de
formação geral com a garantia de continuidade no nível superior. Para Saviani (Idem, p. 270),
o conjunto das reformas de Capanema tinha caráter centralista, fortemente burocratizado,
dualista e corporativista, ela trazia “a marca do pacto com a Igreja Católica”.
Percebemos que a função precípua da educação na Era Vargas (1930-1945) foi a
qualificação da mão-de-obra para as indústrias. As diretrizes educacionais não focavam na
implementação de um sistema de ensino nacional, mas no desenvolvimento econômico do
país e na exaltação da nacionalidade. Nesse período, as ideias pedagógicas no país foram
marcadas por um “equilíbrio tenso” entre a pedagogia tradicional e a nova, representada pelos
católicos e pioneiros da educação respectivamente (Idem).
No período de 1945 a 1960, o Estado populista-desenvolvimentista adotou uma
política educacional de expansão das escolas, especialmente, a primária e a normal; a
exigência de mão-de-obra especializada para o mercado de trabalho forçou o crescimento do
ensino secundário (propedêutico e profissionalizante) e do ensino superior (BRZEZINSKI,
1996). Nestes anos, o aumento da quantidade de instituições de ensino particular no país foi
surpreendente e, em parte, respaldado pela reformulação das normas constitucionais.
7

Decreto-lei 4.048/1942, Lei orgânica do Ensino Industrial; Decreto-lei 4.073/1942, cria o Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI); Decreto-lei 4.244/1942, Lei Orgânica do Ensino Secundário; Decretolei 6.141/1943, Lei Orgânica do Ensino comercial; Decreto-lei 8.529/1946, Lei Orgânica do Ensino Primário;
Decreto-lei 8.530/1946, Lei Orgânica do Ensino Normal; Decretos-leis 8.621 e 8.622/1946, cria o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); Decreto-lei 9.613/1946, Lei Orgânica do Ensino Agrícola.
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Finalizados os anos ditatoriais de Vargas, iniciou-se a fase de redemocratização do
país. Em 1946, promulgaram uma nova constituição, retomando, em boa parte, princípios da
Constituição de 1934. No Art. 5º, inciso XV, alínea d, instituiu-se a competência da União
para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (BRASIL, 1946). Para a realização
desta tarefa, o ministro da Educação, Clemente Mariani, nomeou uma comissão de
especialistas para estudar e propor tais diretrizes. Formaram a comissão com 16 membros,
sendo que 14 eram renovadores, adeptos a tendência pedagógica da Nova Escola, e apenas 2
eram da corrente dos educadores católicos. Essa supremacia dos renovadores refletiu-se no
projeto final. Sob a presidência de Lourenço Filho foram constituídas três subcomissões:
ensino primário, ensino médio e ensino superior (SAVIANI, 2008b).
Ao ser apresentada no congresso nacional, em 1948, a proposta foi alvo de acirrados
debates entre intelectuais8 e privatistas9. O Projeto de Lei das Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) apreciado em dezembro de 1948, arquivado até julho de 1949,
desarquivado e extraviado, em julho de 1951, reconstituído, tramitou na Comissão de
Educação e Cultura por cinco anos; em maio de 1957, iniciou-se a discussão do projeto e no
dia 31 do mesmo mês, devolvido à Comissão de Educação para ser refeito. Em novembro de
1958, a referida Comissão encaminhou o projeto “substitutivo Lacerda” que em seu conteúdo
incorporava as conclusões do III Congresso Nacional dos Estabelecimentos Particulares de
ensino (SAVIANI, 2008a). Esta ação incendiou o conflito entre os defensores da escola
pública e os da particular, deslocando o eixo das discussões do âmbito político-partidário para
uma luta ideológica, segundo Saviani (Idem), a partir deste momento, igreja, imprensa, além
de associações dos mais diferentes matizes entram em cena, como salienta o autor:
A Igreja mobiliza todos os seus quadros na defesa de determinada posição
que consultava os interesses privatistas. A imprensa mobiliza-se,
posicionando-se alguns órgãos a favor da escola privada e outros a favor da
escola pública. (…) Praticamente todos os jornais brasileiros publicaram no
período alguma matéria sobre o assunto. Os órgãos de imprensa acima
referidos divulgaram manifestos, moções e sugestões cujo endereço era o
Congresso nacional. (…) os mais diferentes agrupamentos da “sociedade

8

9

Os intelectuais eram defensores da escola pública e democrática, dividiam-se em três concepções: os
liberais-idealistas, os liberais-pragmatistas e os socialistas. Eram representados, respectivamente, pelo grupo
ligado ao jornal O Estado de São Paulo e à Universidade de São Paulo, os pioneiros da Educação Nova e o
professor Florestan Fernandes (SAVIANI, 2008a).
O grupo dos Privatistas era formado pelos donos de escolas particulares e pela igreja católica, representados
por Carlos Lacerda (Idem).
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civil” fizeram-se presentes na discussão das Diretrizes e Bases da Educação.
(Idem, pag. 42-43)

O embate entre privatistas e intelectuais centrou-se na questão da liberdade de ensino.
A igreja católica, defensora fervorosa dos interesses dos proprietários de escola particular,
acusava os intelectuais de defenderem o monopólio estatal do ensino; enquanto estes rebatiam,
afirmando que os privatistas queriam um ensino oferecido pelo Estado apenas supletivamente,
ministrado pelas escolas privadas, sem fiscalização do poder público, mas financiado pelo
erário, e, ainda o direito de cobrar pelo ensino (SAVIANI, 2008b).
Em 20 de dezembro de 1961, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, “conciliatória da média de opiniões”, representando “uma 'solução de compromisso'
entre as principais correntes em disputa”, mais uma vez, prevaleceu a estratégia da
conciliação (BRZEZINSKI, 1996, p. 52; SAVIANI, 2008a, p. 46).
Para Anísio Teixeira (1962), os pioneiros da educação nova tiveram meia vitória, pois
a autonomia dos estados, a diversificação e descentralização do ensino, a equivalência plena
para todos os ramos do ensino médio, aspirações dos educadores desde a década de 1920,
foram consagrados na LDBEN/61. Sob a ótica desta pesquisadora, a bandeira dos educadores
foi rasgada de ponta a ponta, pois os ideais de valorização do magistério, lançadas no
manifesto de 1932, como por exemplo, a incorporação dos estudos do magistério à
universidade, a unidade da formação dos professores, a equiparação de mestres e professores
em remuneração e trabalho, não foram ratificados, tão pouco citados pelos educadores
reconvocados. Mais uma vez,
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 (AZEVEDO et al, 2010, p. 59).

A formação docente além de inexistente, foi desqualificada na LDBEN de 1961 que
oficializou a atuação de leigos no magistério, ao permitir que professores não-formados,
profissionais liberais ou técnicos, atuassem na escola de nível médio. Esta lei era contraditória,
com vários aspectos negativos, desprovida de requisitos democráticos, ela ignorou a
participação ativa da comunidade estudantil e não reconheceu a existência da Capes
(BRZEZINSKI, 1996). A Lei N. 4.024/61 também instituiu a habilitação para o magistério
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por meio de exames de suficiência. Essa concessão seria transitória, isto é, enquanto não
houvesse “número bastante de professores licenciados em faculdades de filosofia” (BRASIL,
1961, Art. 117). Para Brzezinski (1996), o problema não estava nos exames de suficiência,
mas no caráter definitivo daquela transitoriedade. Segundo o INEP (2014), 7,3% dos
professores do Ensino Médio, em 2013, ainda não tinham formação adequada para atuar nesta
etapa da educação. Como podemos perceber a transitoriedade ainda perdura nos dias atuais.
Embora tenha sido discutida e debatida durante treze longos anos, a primeira LDBEN
não conseguiu prover meios ou apontar soluções para algumas sérias necessidades
educacionais do país, como por exemplo, o crescente índice de analfabetismo e o número
insuficiente de escolas. Segundo Ghiraldelli Junior (2009), isto gerou frustração nos
estudantes e intelectuais jovens, provocando o nascimento de movimentos de educação e
cultura popular, empenhados na alfabetização, no enriquecimento cultural e na
conscientização política do povo. A composição ideológica e a atuação destes grupos não
seguiam uma direção única; com influências que variavam de marxista à cristã, eles
apresentavam peças de teatro nas ruas, promoviam cursos, exposições, filmes, documentários,
alfabetizavam a população rural e urbana marginalizada, promoviam animação cultural nas
comunidades e treinamento de líderes locais para melhor participação política. Os principais
grupos foram: Centros Populares de Cultura (CPC), criado pela União dos Estudantes, em
1961; Movimentos de Cultura Popular (MCP), pertenceu a este grupo o educador Paulo Freire;
e Movimento de Educação de Base (MEB), criado pela Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), em 1961, eram ligados à Igreja Católica e mantidos financeiramente pelo
governo federal. Porém, em 1964, com o golpe de Estado que teve a participação dos
militares, estes movimentos de conscientização popular foram desativados por terem sido
considerados subversivos. O único que permaneceu foi o MEB que mudou as suas orientações
políticas (ARANHA, 2006).
Em relação a LDB/61, outra questão relevante para esta pesquisa foi a determinação
de ter na composição do Conselho Federal de Educação (CFE) membros que representassem
o magistério particular das diversas regiões do país (BRASIL, 1961). Ainda hoje, na
composição dos membros do Conselho Nacional de Educação (CNE) a escolha dos
conselheiros é feita pelo Presidente da República, sendo que, pelo menos a metade destes,
obrigatoriamente, são indicados em listas elaboradas especialmente para cada Câmara, a partir
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de consulta feita às entidades nacionais, públicas e particulares (BRASIL, 1995). Assim,
desde 1961, os privatistas, “empresários do ensino”, passaram a lutar pela hegemonia de suas
concepções em todos os níveis da educação.
Durante vinte anos, de 1964 a 1985, a ditadura militar10 impôs anos de chumbo que
foram desastrosos também para a educação e a cultura. De 1964 a 1969, o governo promulgou
17 Atos Institucionais utilizados como mecanismos de legitimação e legalização das ações
políticas dos militares, estabelecendo para eles próprios diversos poderes extraconstitucionais.
Estes Atos estavam acima de todos os outros ordenamentos jurídicos, até mesmo da
Constituição. Neste período, a tendência tecnicista11 foi introduzida no Brasil por meio de
“uma reforma autoritária, vertical e domesticadora que visava atrelar o sistema educacional ao
modelo dependente, imposto pela política norte-americana” (Idem, p. 316). Para Shiroma,
Moraes e Evangelista (2011), esta reforma da educação se fundamentava em três pilares:
desenvolvimento, segurança e comunidade. Esta tríade significava, em termos práticos,
segundo (Idem, p. 29),
uma educação para formação de 'capital humano', vínculo estrito entre
educação e mercado de trabalho, modernização de hábitos de consumo,
integração da política educacional aos planos gerais de desenvolvimento e
segurança nacional, defesa do Estado, repressão e controle políticoideológico da vida intelectual e artística do país.

Para implantar esta reforma, o governo realizou diversos acordos com Usaid (United
States Agency for International Development) e passou a receber assistência técnica e
cooperação financeira. Estes acordos MEC-USAID tinham como pressupostos a Teoria Geral
de Administração de Empresas e imprimiram na rede de ensino os ideais de racionalidade,
organização, objetividade, eficiência e produtividade (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009).
Assim, o modelo empresarial, a repressão e o terrorismo foram implantados na
educação por meio de inúmeras leis12, decretos-leis13 e pareceres14, entre estes, as principais
10 Sobre as mudanças da legislação educacional no período da ditadura militar no Brasil, ver Lira (2010).
11 Na educação, o ensino tecnicista busca a mudança de comportamento do aluno mediante treinamento para
desenvolver as suas habilidades. O professor é visto como um técnico que, assessorado por outro técnico e
intermediado por recursos técnicos, transmite um conhecimento técnico e objetivo.
12 Lei 4.464/64 – regulamentou a participação estudantil; Lei 4.440/64 – institucionalizou o salário-educação;
Lei 5.370/67 – criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), regulamentado em setembro de
1970; Lei 7.044/82 – alterou dispositivos d Lei 5.692/71, referente à profissionalização no ensino de 2º grau.
13 Decreto 57.634/66 – suspendeu as atividades da UNE; Decreto 53/66 e 252/67 – reestruturaram as
universidades federais e modificaram a representação estudantil; Decreto-lei 228/67 – permitiu que reitores e
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foram a Lei n.º 5.540/68 (normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua
articulação com a escola média) e a Lei n.º 5.692/71 (Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e
2º graus). Para Aranha (2006), além de ter sido um grande fracasso, a reforma educacional do
período da ditadura militar provocou prejuízos inestimáveis para a educação pública brasileira.
A obrigatoriedade de oito anos só existiu no papel, pois não havia recursos materiais e
humanos para efetivá-la. A profissionalização não aconteceu por falta de professores
especializados e porque as escolas não ofereciam infraestrutura adequada para os cursos,
sobretudo na área de agricultura e indústria. Ao extinguir a Filosofia, diminuir a carga horária
de História e Geografia e introduzir a disciplina sobre civismo, o senso crítico e a consciência
política dos alunos foi minimizada. Diferente das escolas públicas, as escolas particulares não
se submeteram às normas da lei de fato; estas instituições apresentavam um “programa oficial”
que atendia às exigências legais, mas o trabalho em sala de aula era propedêutico, focado na
preparação para o vestibular. Percebemos, então, que esta reforma apenas reforçou o dualismo
escolar, a seletividade e aumentou o abismo da desigualdade social entre os alunos que
frequentavam escolas públicas e privadas.
Resumidamente, os governantes do regime militar argumentavam que necessitávamos
de uma reforma educacional porque precisávamos aumentar a produtividade do sistema de
ensino que era baixíssima, devido ao reduzido índice de atendimento da população em idade
escolar e aos altos níveis de evasão e repetência (SAVIANI, 2008a). Para isto, o melhor
caminho seria planejar a educação para dotá-la de uma organização racional capaz de
minimizar qualquer interferência que colocasse em risco a eficiência do ensino; então,
implementaram a pedagogia tecnicista. Assim, o trabalho pedagógico passou a ser parcelado
com especialização de funções, padronização do sistema de ensino e introdução de técnicos
de diferentes áreas na educação. Concepção, planejamento, coordenação e controle dos
processos de ensino ficavam a cargo de especialistas habilitados, neutros, objetivos e
imparciais; os professores e os alunos eram meros executores destes processos (Idem). Na
metade da década de 1980, o saldo das mudanças realizadas na educação no período da

diretores enquadrassem o movimento estudantil na legislação pertinente; Decreto n.º 68.908/71 criou o
Concurso Vestibular para admissão aos cursos superiores de graduação; Decreto-lei 477/69 e suas portarias
149-A e 3.524 – se aplicavam a todo corpo docente, discente e administrativo das escolas, proibindo
quaisquer manifestações políticas nas universidades.
14 Parecer CFE n.º 252/69 – Estudos pedagógicos superiores. Mínimos de conteúdo e duração para o curso de
graduação em Pedagogia.
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ditadura militar foi o seguinte: 30% da população era analfabeta, 30% das crianças não
estavam matriculadas na escola, 8 milhões de alunos no 1º grau tinham mais de 14 anos, 50%
dos alunos repetiam ou eram excluídos ao longo da 1ª série do 1º grau. Este panorama
também refletiu os baixos índices de recursos financeiros utilizados na educação, menos de
3% do orçamento da união (SHIROMA, MORAES, EVANGELISTA, 2011). Para piorar a
situação da escola pública, parte deste escasso recurso destinava-se a subsidiar o ensino
particular. Sem que houvesse disputa entre a Igreja Católica e os pioneiros da educação ou
entre privatistas e intelectuais, as políticas educacionais da época da ditadura beneficiaram o
crescimento indiscriminado de instituições privadas de ensino por todo o país, isto por dois
motivos:
(...) o acentuado descompromisso do Estado em financiar a educação pública
abriu espaço para que a educação escolar, em todos os níveis se
transformasse em negócio altamente lucrativo. As empresas privadas
envolvidas coma educação contavam com todo o tipo de facilidades,
incentivos, subsídios fiscais, créditos e mesmo transferência de recursos
públicos. O favorecimento ao capital privado, aliado ao clientelismo, ao
desperdício, à corrupção, à burocracia e à excessiva centralização
administrativa, minguou, por assim dizer, a fonte de recursos para a escola
pública (SHIROMA, MORAES, EVANGELISTA, 2011, p. 35).

O descompromisso do Estado com a educação pública e o favorecimento deste ao
capital privado promoveram a elitização do ensino, mais uma característica da ditadura militar
que marcou a educação brasileira com repressão aos educadores, reforma universitária e
privatização do ensino. Estas políticas e todas as atrocidades cometidas pelos militares que
governavam o Brasil motivaram o surgimento das ONGs cidadãs militantes. Esta expressão
foi cunhada por Gohn (2001) para denominar as entidades que atuavam no campo da
organização popular e reivindicavam direitos e condições mínimas de sobrevivência e aquelas
que lutavam contra o regime político devido as torturas e prisões arbitrárias que aconteciam
no país naquele período. Estas ONGs contribuíram decisivamente para a queda da ditadura e
para a transição democrática no país.
Embora alguns afirmem que a década de 1980 foi “perdida”, para Saviani (2008b)
esta foi uma das mais fecundas de nossa história no campo educacional, pois inauguraram-se
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com a criação das associações 15 , o que levou a um movimento organizativo-sindical
envolvendo os professores dos três graus de ensino. Estas associações científicas e sindicais
passaram a veicular diagnósticos, denúncias e propostas para a educação por meio de
periódicos, reuniões e eventos, como as cinco Conferências Brasileiras de Educação (CBE),
realizadas de 1980 a 1988. As propostas destes educadores podem ser sintetizados em cinco
pontos: melhoria da qualidade na educação, valorização e qualificação dos profissionais,
financiamento da educação, ampliação da escolaridade obrigatória e democratização da gestão
(SHIROMA, MORAES, EVANGELISTA, 2011). Vejamos mais detalhadamente estas
proposições.
A melhoria da qualidade na educação significava, entre outras coisas, a permanência
do aluno na escola, número reduzido de alunos em sala de aula, assistência ao educando
(merenda escolar, transporte e material didático), adequação das instalações escolares com
biblioteca e laboratório, implementação da educação politécnica, adequação regional do
calendário escolar, formação docente e retribuições salariais justas. A segunda bandeira de
luta, valorização e qualificação dos profissionais da educação, envolvia a conquista de um
plano de carreira nacional com piso salarial unificado para docentes, especialistas e demais
funcionários da rede de ensino, reestruturação da formação de professores e especialistas,
preparação de docentes nas séries iniciais e pré-escolar. No financiamento da educação, os
educadores defendiam a exclusividade das verbas governamentais para a escola pública e o
aumento dos recursos para a área. Ao reivindicar a ampliação da escolaridade obrigatória de 0
a 17 anos, exigia-se que o Estado garantisse a oferta educacional gratuita da Creche ao Ensino
Médio (SHIROMA, MORAES, EVANGELISTA, 2011).
Para democratizar a gestão a comunidade educacional, na época da redemocratização
do país, representada pelas associações científicas, reivindicava
democratização dos órgãos públicos de administração do sistema
educacional, não só pela recomposição de suas esferas como pela
transparência de suas ações; a descentralização administrativa e pedagógica;
a gestão participativa dos negócios educacionais; a eleição direta e secreta
para dirigentes de instituições de ensino; a constituição de comissões
municipais e estaduais de educação autônomas e amplamente compostas
para acompanhamento e atuação nas políticas educativas; a supressão do
Conselho Federal de Educação em razão do seu caráter marcadamente
15 Associação Nacional de Educação (ANDE), em 1970; Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em
Educação (Anped), em 1977; Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), em 1978; Associação
Nacional de Docentes do Ensino superior (ANDES), em 1981.
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privatista; os colegiados escolares que, eleitos pela comunidade escolar,
deveriam frear arbitrariedades perpetradas pela administração do sistema e
da escola (Idem, p. 41).

Estes cinco temas expostos não esgotam as inúmeras requisições dos movimentos em
favor da educação, mas sintetizam os interesses que ao longo dos anos permearam as
produções acadêmicas, as discussões nos eventos educacionais e os debates nos trabalhos para
a elaboração da constituição de 1988 e da LDBEN de 1996.
O congresso constituinte por meio de acordos políticos acolheu contribuições da
comunidade educacional, muitas delas, oriundas da IV CBE e sintetizadas na Carta de
Goiânia, foram incorporadas ao Capítulo da Educação na Constituição de 1988 que apontava
a reformulação das diretrizes nacionais do ensino (SAVIANI, 2008a).
As discussões para a elaboração de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) foram iniciadas, tendo seu primeiro projeto delineado por Saviani. Este
projeto foi apresentado na Câmara Federal e amplamente discutido no Fórum Nacional em
Defesa da Escola Pública, com a participação de entidades sindicais, científicas, estudantes e
diversos segmentos da sociedade civil. O texto construído coletivamente reordenava todos os
níveis de ensino detalhadamente em 172 artigos. Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista
(2011), atropelando as negociações inconclusas na Câmara dos Deputados, o senador Darcy
Ribeiro apresentou um outro texto ao Senado que foi aprovado e sancionado pelo presidente
Fernando Henrique Cardoso sem veto. A nova LDBEN delega ao setor privado grande parte
das obrigações do Estado. Vejamos, na análise seguinte, sob a ótica destas autoras, o que os
educadores queriam e o que efetivamente foi promulgado pela Lei n.º 9.394/96:
capacitação de professor foi traduzida como profissionalização; participação
da sociedade civil como articulação com empresários e ONGs;
descentralização como desconcentração da responsabilidade do Estado;
autonomia como liberdade de captação de recursos; igualdade como
equidade; cidadania critica como cidadania produtiva; formação do cidadão
como atendimento ao cliente; melhoria da qualidade como adequação ao
mercado; e, finalmente, o aluno foi transformado em consumidor
(SHIROMA, MORAES, EVANGELISTA, 2011, p. 44).

Esta “tradução” das reivindicações da comunidade educacional reflete a nova lógica
assumida pelo governo dos anos 1990 que, para garantir a eficiência e a produtividade,
flexibilizou o processo educacional e passou a controlar os resultados por meio de avaliação

45

do ensino em todos os níveis 16 . Nesse sentido, o neotecnicismo nas atuais políticas
educacionais pode ser expresso no conceito de “qualidade total” na educação, tendo como
prestadores de serviço os professores, como clientes os alunos e o ensino passou a ser o
produto. Para Saviani (2008b), os verdadeiros clientes das escolas são as empresas e os alunos
são produtos fornecidos pelos estabelecimentos de ensino. “Preocupadas” com a qualidade
dos produtos, as empresas estão se convertendo em agências educativas, principalmente no
ensino de nível superior, tendo para isto o respaldo da LDBEN/96 que facultou a criação de
universidades por campo de saber (BRASIL, 2015).
A aprovação da LDBEN/96 redesenhou as possibilidades de formação docente,
admitindo-a em cursos normais, em nível médio e superior, e nos Institutos Superiores de
Educação. Objetivando orientar a aplicação dos art. 62 e 63 desta LDBEN, o CNE
regulamentou o funcionamento dos Institutos Superiores de Educação com Parecer n. 115/99
e no Parecer n. 970/99 julgou que não deveriam mais ser autorizadas as habilitações para
magistério nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil nos cursos de
Pedagogia, mas tão somente nos Cursos Normais Superiores (BRASIL, 1999). Porém, antes
que esse parecer fosse homologado, por meio do Decreto 3.276/99, o Presidente da República
determinou que a formação em nível superior de professores, destinada ao magistério na
Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, far-se-ia exclusivamente em
Cursos Normais Superiores. Esta atitude mobilizou os educadores e as associações científicas
que desde 1996 estavam discutindo as diretrizes curriculares do Curso de Pedagogia com a
Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia (CEEP) instituída pelo MEC. As inúmeras
manifestações e protestos encaminhados ao CNE resultaram na publicação do Decreto n.º

16 Provinha Brasil – avaliação diagnóstica que investiga o desenvolvimento das habilidades relativas à
alfabetização e ao letramento em Língua Portuguesa e Matemática, realizada com os alunos matriculadas no
2º ano do ensino fundamental das escolas públicas brasileiras.
Prova Brasil – avaliação de Língua
Portuguesa e Matemática realizada com os estudantes do 5º e 9º anos do ensino fundamental das escolas
públicas do país.
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) – avaliação de desempenho dos
estudantes ao fim do Ensino Médio. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já
concluíram essa etapa em anos anteriores.
ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes)
- avaliação do rendimento dos alunos concluintes dos cursos de graduação, em relação aos conteúdos
programáticos dos cursos em que estão matriculados. O exame é obrigatório para os alunos selecionados e
condição indispensável para a emissão do histórico escolar.
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3.554/00 que substituiu a palavra exclusivamente por preferencialmente, readmitindo assim a
formação docente em nível superior no curso de Pedagogia.
Desde então, as Comissões de Especialistas de Pedagogia e de Formação de
Professores decidiram atuar em conjunto para garantir que as propostas apresentadas fossem
fruto das discussões entre os pares e não de imposição governamental (CASTRO, 2003).
Estes debates foram realizados durante uma década e recuperaram reivindicações, críticas,
sugestões e contradições pertinentes ao curso de Pedagogia desde a sua implementação em
1939. Estes apontamentos podem ser identificados nas legislações que regulamentaram o
curso ao longo dos anos e que mostram também as diferentes concepções dos grupos que
disputaram a hegemonia do mesmo. Analisemos, então, essa trajetória.

1.2 - O curso de Pedagogia no Brasil(
Para escrever sobre a história do curso de Pedagogia no Brasil, ainda que de maneira
concisa, poderíamos recorrer às quatro etapas profissionais elaboradas por Silva17 (2006) ou
descrever cronologicamente este percurso utilizando os documentos que normatizaram-no.
Mas optamos por ziguezaguear entre as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2006 e os outros
três documentos legais que regulamentaram o curso (BRASIL, 1939; 1962; 1969),
incorporando, nesse movimento, a sistematização de vários autores que já se dedicaram a
tarefa de relatar a trajetória deste curso (SILVA, 2006; BRZEZINSKI, 1996; LIBÂNEO,
2009; SAVIANI, 2012).
Ao estudar a história do curso de Pedagogia no Brasil, desde a sua institucionalização,
em 1939, até os dias atuais, objetivávamos identificar os movimentos recorrentes, os pontuais,
as imprecisões e as polêmicas presentes no decorrer do tempo. Questões sobre a titulação
(bacharelado X licenciatura), currículo, mercado de trabalho, formação do pedagogo
generalista ou especialista da educação são alguns temas presentes nos ordenamentos
estudados. Analisando e comparando-os foi possível perceber que a construção desta estrada é

17 Primeira etapa de 1939 a 1972 (período das regulamentações); segunda etapa de 1973 a 1978 (período das
indicações); terceira etapa de 1979 a 1998 (período das propostas); quarta etapa de 1999 a 2000 (período dos
decretos) (SILVA, 2006).
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pavimentada por avanços e variados retrocessos. Sendo assim, comecemos a caminhada pela
última reestruturação legal do curso.
Atualmente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (DCNP)
indicam a formação do egresso para atuar na docência, gestão e pesquisa em espaços diversos
(BRASIL, 2006). O pedagogo poderá atuar na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), na Educação Inclusiva, educação no
campo, na educação indígena, na educação em remanescentes de quilombos, nos cursos de
Ensino Médio (na modalidade Normal), na Educação Profissional, na área de serviço e apoio
escolar, em organizações não-governamentais, escolares e não-escolares publicas ou privadas
e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006). As
atividades docentes também compreendem participação na organização e gestão de sistemas
em

instituições

de

ensino,

englobando

planejamento,

execução,

coordenação,

acompanhamento, avaliação de tarefas próprias do setor da Educação, avaliação de projetos e
experiências educativas não-escolares, produção e difusão do conhecimento científicotecnológico do campo educacional, em contextos escolares e não-escolares (Idem).
Interessante observar que uma formação multiplicidade de funções também marcou o
Decreto-lei n.º 1.190 (BRASIL, 1939) que institucionalizou o curso de Pedagogia no Brasil.
Este documento estabelecia que a finalidade da Faculdade Nacional de Filosofia era formar
bacharéis e licenciados para várias áreas (filosofia, matemática, física, química, história
natural, geografia e história, ciências sociais, letras clássicas, letras neolatinas, letras anglogermânicas e pedagogia). O diploma de bacharel em Pedagogia qualificava o aluno para atuar
nas funções de técnico em educação no Ministério da Educação, exigindo três anos de estudo;
depois, o egresso poderia cursar mais um ano de Didática para adquirir a licenciatura em
todas as matérias que compunham o curso de bacharelado18, habilitando-se para o magistério
nas matérias pedagógicas do Curso Normal de nível secundário, no primeiro e segundo ciclo;
também lhe era concedido o registro para lecionar Matemática, História, Geografia e Estudos
Sociais, no primeiro ciclo do Ensino Secundário (BRASIL, 1939; 2005). Assim, em três anos
de graduação formava-se o bacharel e, com mais um ano, o licenciado, esquema que ficou
conhecido como 3+1. A fim de evitar a discussão de que o tempo para a licenciatura deveria
18 Complementos da matemática, história da filosofia, sociologia, fundamentos biológicos da educação,
psicologia educacional, estatística educacional, história da educação, fundamentos sociológicos da educação,
administração escolar, educação comparada e filosofia da educação (BRASIL, 1939).
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ser mais longo do que para o bacharel, por meio do Parecer 251/1962, o Conselho Federal de
Educação (CFE) propôs a fórmula única de quatro anos de duração para o curso de Pedagogia,
habilitando neste período o bacharel e o licenciado. Em 1969, mesmo com divergências
internas19, pelo Parecer n.º 252, o Conselho Federal de Educação (CFE) fixou como título
único a licenciatura com modalidades diversas20 de habilitação, estabelecendo que a formação
de professores para o ensino normal e de especialistas para orientação, administração,
supervisão e inspeção fosse feita no curso de graduação em Pedagogia, limitando a duas por
vez e prevendo a complementação de estudos para novas habilitações. Essa regulamentação
vigorou até 2006 quando foram instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso
de Pedagogia.
De certa forma, atualmente, o curso de Pedagogia continua, formalmente, diplomando
os licenciados e, implicitamente, os bacharéis. A dicotomia dos termos bacharel e licenciatura
foi suprimida do corpo da lei, pois as diretrizes não estabelecem a existência de bacharelado
ipsis litteris. Mas em termos práticos, elas contemplam a formação de profissionais de
educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional;
qualificando o egresso para o exercício destas funções tradicionalmente conferidas aos
bacharéis em Pedagogia, entendidas como próprias dos especialistas em educação que operam
nos níveis centrais, intermediários e locais dos sistemas de ensino. Embora, a partir de 2006, o
egresso do curso receba o título de licenciado em Pedagogia, no artigo 14, as DCNP
asseguram a formação das funções de profissionais da educação prevista na LDBEN:
A formação de profissionais de educação para administração, planejamento,
inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será
feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a
critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum
nacional. (BRASIL, 1996, art. 64)

A questão bacharelado X licenciatura foi tema de intensa discussão entre os membros
do Conselho Pleno, no Conselho Nacional de Educação (CNE), e permeou os trabalhos das

19 Os membros da comissão Central de Revisão de Currículo propuseram que o título concedido fosse o de
bacharel, mas o Plenário aprovou por maioria dos votos a emenda do conselheiro D. Luciano Duarte fixando
como título único o de licenciado.
20 Orientação Educacional, Administração Escolar 1º e 2º graus, Supervisão Escolar 1º e 2º graus, Inspeção
Escolar 1º e 2º graus, ensino das disciplinas e atividades práticas do curso Normal, Administração Escolar 1º
grau, Supervisão Escolar 1º grau, Inspeção Escolar 1º grau (BRASIL, 1969). Além destas habilitações outras
poderiam ser criadas pelo CFE, pelas Instituições de Ensino Superior ou por uma combinação dos dois
níveis.
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DCNP porque as associações e entidades acadêmicas também se pronunciaram sobre esse
assunto. O argumento das relatoras21 exposto no parecer CNE/CP n. 05 (BRASIL, 2005),
afirmava categoricamente:
[...] há que se ressaltar a importância de, a partir de agora, pensar a proposta
de formação dos especialistas em Educação, em nível de pós-graduação. […]
As Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia aplicam-se à formação
inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais
do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio de modalidade Normal
e em cursos de Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar,
bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos. A formação oferecida abrangerá integradamente à docência, a
participação da gestão e avaliação de sistemas e instituições de ensino em
geral, a elaboração, a execução, o acompanhamento de programas e as
atividades educativas (BRASIL, 2005, p. 05-06).

A primeira versão deste parecer foi publicada em 17 de março de 2005 e
disponibilizada para que os interessados apresentassem contribuições e sugestões para o texto
no prazo de 30 dias. Este projeto de resolução estabelecia a formação de licenciados,
precipuamente para a educação básica (Educação Infantil e Anos Iniciais), grau de bacharel
por apostilamento22 e a extinção das habilitações existentes na graduação de Pedagogia. As
propostas provocaram uma avalanche de manifestações da comunidade acadêmica,
instituições sindicais e associações que enviaram ao Conselho Nacional de Educação ofícios
com propostas, abaixo-assinados, recomendações e moções. Toda esta documentação está
arquivada no Conselho Nacional de Educação. Solicitamos este material pelo e-SIC (Sistema
Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão23) e retiramos na sede do CNE, em Brasília,
as cópias de 45 anexos de documentos contidos no processo n. 2300100188/2005-02, relativo
as discussões deste período.
Nestes documentos enviados ao CNE, a questão de manter as duas formações
(licenciatura e bacharelado) ou apenas uma (licenciatura) foi quase unanimidade. O Diretório

21 Clélia Brandão Alvarenga Craveiro, Mestre em Educação Escolar Brasileira; foi reitora da PUC-Góias,
Vice-Presidente da Associação Brasileira de Universidades comunitárias (ABRUC) e da Associação
Brasileira de Escolas Superiores Católicas (ABESC). Na época, era a Vice-presidente da Comissão de
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.
Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, Pós-doutora
em Educação, professora da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR); conselheira da Câmara de
Educação Superior (2002-2006), representava o Movimento Negro.
22 Processo para adquirir o direito ao exercício do bacharelado mediante o estudo de mais 800 horas.
23 e-SIC disponível em: < http://portal.mec.gov.br/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic >
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Acadêmico de Pedagogia e Pedagogia com ênfase em Ensino Religioso da PUC Minas e a
UFSCAR entendiam que o curso deveria formar para a licenciatura, bem como para as
especializações: supervisão, orientação, inspeção, administração e gestão. Observemos nesta
sugestão que a gestão é acrescentada ao conjunto de especializações até então existentes. O
Conselho e a Comissão de Reestruturação do curso de Pedagogia da UNESP propuseram a
formação para docência, Administração, Supervisão, Orientação e Educação Especial. As
considerações do Colegiado de Coordenação Didática dos cursos de Pedagogia da PUC Minas
indicavam uma formação integrada que superasse a dicotomia bacharel e licenciatura, bem
como as habilitações, entendendo que o curso é ao mesmo tempo licenciatura e bacharelado.
Observando as colocações destas instituições, podemos entender porque as contribuições
enviadas fomentaram a formulação de vinte e duas versões do projeto de resolução das
diretrizes naquele ano.
Em treze de dezembro de 2005, os membros do Conselho Pleno do CNE aprovaram24
o parecer CNE/CP n. 5 (BRASIL, 2005) propondo o grau de licenciatura e a formação dos
demais profissionais da educação em cursos de pós-graduação. Porém, o Ministro da
Educação não homologou este documento, devolvendo-o para reexame porque a Assessoria
Jurídica entendeu que o artigo 14 do parecer afrontava o que está disposto no artigo 64, da
LDBEN/96:
A formação de profissionais de educação para administração, planejamento,
inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será
feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a
critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum
nacional (BRASIL, 1996).

O artigo 14 do Parecer n.5/2005 afirmava que
A formação dos demais profissionais de educação, nos termos do art. 64
da Lei nº 9.394/96, será realizada em cursos de pós-graduação,
especialmente estruturados para este fim, abertos a todos os licenciados.
(BRASIL, 2005, grifo nosso)

Em 21 de fevereiro de 2006, a comissão redigiu o artigo 14 e encaminhou o Projeto de
Resolução com a nova redação por meio do Parecer CNE/CP n.º 03:

24 Os conselheiros Cesar Callegari, Francisco Aparecido Cordão e Paulo Monteiro Vieira Braga Barone
votaram favoravelmente com restrições (ver declaração de voto em BRASIL, 2005).
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A Licenciatura em Pedagogia nos termos do Parecer CNE/CP nº 5/2005 e
desta Resolução assegura a formação de profissionais da educação prevista
no art. 64, em conformidade com o inciso VIII do art. 3º da Lei nº 9.394/96.
§ 1º Esta formação profissional também poderá ser realizada em cursos de
pós-graduação, especialmente estruturados para este fim e abertos a todos os
licenciados. (BRASIL, 2006a)

Assim, mesmo a contragosto das relatoras e de um dos membros do CNE, Clélia
Brandão, Petronilha Beatriz Gonçalves e Francisco Aparecido Cordão, respectivamente, a
formação para especialista em educação foi mantida no curso de Pedagogia.
Segundo o MEC (BRASIL, 2016), o profissional licenciado é habilitado para atuar
como professor na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Médio; o bacharel não pode
lecionar, a este cabe a formação para pesquisa e a produção de conhecimento do campo
educacional. Estas dimensões na formação do pedagogo foram ao longo dos anos reafirmadas
como sendo indissociáveis para uns e distintas para outros. Para aqueles, o curso de
Pedagogia forma o profissional de educação para atuar no ensino, na organização e gestão de
sistemas, na produção e difusão do conhecimento sendo, portanto, ao mesmo tempo, uma
licenciatura e um bacharelado (PUC-MG, 2005; ANFOPE; ANPED; CEDES; FORUMDIR,
2005). Libâneo e Pimenta (1999, p. 255) defendem que o curso pedagogia deve formar o
bacharel e destinar-se à

“[...] especialista em avaliação, gestores do sistema e da escola,

coordenadores pedagógicos, comunicadores especializados para atividades escolares e extraescolares, animadores culturais, de especialistas em educação a distância, etc.” Para muitos
autores (LIBÂNEO, 2009; PIMENTA, 1988; FRANCO, 2011; PINTO, 2011), docente e
pedagogo são profissionais diferenciados, embora a atuação e as realidades sejam unificadas.
Para eles, isto justifica a necessidade de formação profissional dissociada, isto é, em cursos
distintos.
Segundo Franco, Libâneo e Pimenta (2007, p. 84), “um professor é um pedagogo, mas
nem todo pedagogo precisa ser professor”. Discordamos desta afirmação, pois o “pedagogo
faz pedagogia” (CRUZ, 2012, p. 159) e a pedagogia é um campo de investigação que tem
como foco a prática educativa e como tarefa o entendimento dos problemas educativos
(LIBÂNEO, 2009). Entendemos, então, que o pedagogo deve ser um professor ou já ter
exercido esta função, de outra forma não entenderá os problemas educativos existentes no
chão da sala de aula, posto que a teoria depende da prática, ambas são inseparáveis
(SAVIANI, 2007). Para Franco, Libâneo e Pimenta (2007, p. 84), a docência é apenas uma
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modalidade da atividade pedagógica, pois “nem todo trabalho pedagógico é trabalho
docente.” Sim o pedagogo tem outras áreas de atuação além da escola, mas como bem
afirmam estes três professores,
todo profissional que lida com a formação de sujeitos, seja em instituições de
ensino seja em outro lugar, é um pedagogo. Entretanto, na realidade
brasileira, as instituições de ensino formal ganham destacada importância,
razão pela qual é crucial saber o que a Pedagogia pode fazer pelas escolas e
pelos professores. (...) qualificar a formação de docentes como um projeto
político emancipatório; organizar o campo de conhecimento sobre a
educação, na ótica do pedagógico; articular teoria educacional com prática
educativa; transformar espaços potenciais educacionais em espaços
educativos/formadores; qualificar o exercício da prática educativa com vistas
a diminuir práticas alienantes, injustas, excludentes da escola e da sociedade
e, assim, encaminhar a sociedade para processos cada vez mais
humanizadores. São essas as tarefas a serem assumidas pelas escolas e pelos
professores, mas principalmente, são essas as tarefas da Pedagogia para as
quais são imprescindíveis os professores. Porém, para empoderar a escola e
os professores são necessários também os pedagogos especialistas com
formação específica. Com isso, é a escola, a sala de aula e seu entorno
sociocultural, que deve ser a referência para as políticas educacionais, a
legislação, o funcionamento das instituições de ensino, os sindicatos, as
associações etc. (FRANCO, LIBÂNEO, PIMENTA, 2007, p. 89-90).

Sendo a escola a referência, o pedagogo precisa experienciar a prática deste lugar ou
cairá no verbalismo, isto é, a teoria sem a prática (SAVIANI, 2007). Embora os autores não
queiram “secundarizar a docência” (Idem, p. 84), eles secundarizam também a escola ao dotar
os pedagogos “especialistas” com a capacidade de empoderamento. Contradições a parte, toda
formação traz consigo a docência, seja na escola ou fora dela.
Essa falta de consenso também é explícita entre as esferas oficiais e não oficiais,
refletindo nas questões sobre o currículo do curso. Libâneo e Pimenta já declaravam isto
desde 1999:
(…) as três instâncias oficiais envolvidas com a formação de educadores, o
CNE, a SESu e o INEP (responsável pelo Provão para o curso de Pedagogia)
não estão articuladas para pensar e organizar, institucional e curricularmente,
o sistema de formação dos educadores. (…) Por outro lado, as instâncias não
oficiais (Anfope, Anped, Forundir, por exemplo) insistem em não apresentar
propostas concretas de cunho institucional e legal, nem tem conseguido
consenso político ou um entendimento mínimo em torno de propostas
pedagógico-curriculares, de modo a se chegar a uma pauta comum de
negociação, seja com o governo, seja com as várias e diferentes posições
sobre a questão existentes no campo investigativo e profissional da
educação. Com isso, a própria área não tem um consenso mínimo sobre
objetivos da formação e composição curricular, as instituições de formação
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não têm referenciais para reorganizar seu formato institucional e seus
currículos (LIBÂNEO, 2011, p. 84).

Esses embates são recorrentes em toda a trajetória do curso, mesmo considerando que
a intensidade destes foram diferentes e de acordo com a “liberdade” de expressão de cada
época, eles sempre influenciaram diretamente na questão do currículo, observemos as
regulamentações. Em virtude da homologação da Lei n.º 4.024/1961, a LDBEN de 1961, o
CFE instituiu o currículo mínimo para os cursos superiores. O parecer n. 251/62 fixou o
currículo mínimo e a duração do curso de pedagogia, determinando as matérias para o
bacharelado e para prescrever a parte pedagógica dos currículos mínimos relativos aos cursos
de licenciatura, Valnir Chagas25 baixou o parecer 292/1962. A partir destas documentações, o
currículo passou a ser constituído por sete matérias: Psicologia da Educação, Sociologia (geral
e da educação), História da Educação, Filosofia da Educação, Administração Escolar e mais
duas que eram escolhidas em um grupo de doze disciplinas26; para lecionar no Curso Normal
era obrigatório o estudo de Didática e Prática de Ensino (BRASIL, 1962). Segundo
Brzezinski (1996, p. 56), os educadores protestaram contra a fixação deste currículo mínimo
porque desrespeitava a diversidade do país, colocando uma “camisa de força” em todos os
currículos.
A Lei n. 5.540 de 28 de novembro de 1968, Lei da Reforma Universitária provocou
mudanças nos cursos superiores. Segundo Brzezinski (1996), o governo usou esta lei
associada ao AI527 e ao Decreto-Lei 477 para diminuir a crise política, intensificada pelos
protestos estudantis contra os militares. Assim, por força desta reforma, as universidades
adotaram a institucionalização do ciclo básico, sistemas de créditos com matrícula por
disciplinas, cursos de pequena duração, departamentalização e unificação da carreira de
professor com a de pesquisador (SILVA, 2006). A partir disto, uma reformulação foi feita
25 Valnir Chagas cursou Direito na Faculdade do Ceára (1944), formou-se bacharel e licenciado em Pedagogia
pela Faculdade Católica de Filosofia do Ceará; de 1948 a 1953, organizou, instalou e dirigiu o Departamento
Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); coordenou o ensino comercial do setor
Nordeste Oriental, de 1955 a 1958; dirigiu o Instituto Brasil – Estados Unidos, do Ceará (1959/1961); Atuou
no Conselho Estadual de Educação do Ceará de 1956 a 1962; foi nomeado professor catedrático da
Universidade Federal do Ceará (1961), da qual foi diretor de 1962 a 1963; foi membro do Conselho Federal
de Educação por quatorze anos, de 1962 a 1976.
26 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 Primária, Teoria e Prática da Escola Média, Introdução à Orientação Educacional.
27

5º Ato Institucional dos 17 expedidos pelos governos militares após a deposição de João Goulart em 31 de março de 1964. Estes Atos eram normas de natureza
constitucional que no período de 1964 a 1969 conferiram alto grau de centralização à administração e à política do país.
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para adequar o curso de Pedagogia às diretrizes da lei e, então, as habilitações foram
implantadas (planejamento, supervisão, administração e orientação). O currículo era
composto por uma parte comum e outra diversificada, como podemos observar na tabela
seguinte.
TABELA 2 - Currículo de Pedagogia parecer nº 252/1969

Parte comum

Parte diversificada

Sociologia geral

Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º
grau

Sociologia da
Educação

Estrutura e Funcionamento do Ensino de 2º
grau

Psicologia da
Educação

Estrutura e Funcionamento do Ensino
Superior

História da Educação

Princípios e Métodos de Orientação
Educacional

Filosofia da Educação Princípios e Métodos de Administração
Escolar
Didática

Administração da Escola de 1º grau
Princípios e Métodos de Supervisão Escolar
Princípios e Métodos de Inspeção Escolar
Inspeção da Escola de 1º grau
Estatística Aplicada à Educação
Legislação do Ensino
Orientação Educacional
Medidas Educacionais
Currículos e Programas
Metodologia do Ensino de 1º grau
Prática de Ensino na Escola de 1º grau
(Estágio)

Fonte: A própria autora a partir de BRASIL, 1969.
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Brzezinski (2013) afirma que este modelo transformou o curso em um campo prático,
deixando de aprofundar os estudos da Pedagogia como ciência, separando teoria e prática.
Sendo assim, o preparo dos especialistas “tornou-se mais significativo do que a formação de
professores para atuar no ensino de 1º grau e 2º graus. (…) a profissionalidade docente foi
subsumida pela habilitação dos ‘especialistas’” (Idem, p. 19 grifo do autor). Para esta autora a
formação dos “especialistas” no curso de Pedagogia originou a fragmentação do
conhecimento e do currículo na Educação Básica.
Para Libâneo (2009, p. 127), o Parecer 252/69 promoveu “um avanço na definição da
identidade do curso ao fixar com mais clareza os estudos teóricos necessários à formação do
pedagogo e a explicitação das habilitações profissionais”. Para ele, o curso de Pedagogia deve
formar o pedagogo stricto sensu, isto é, aquele “especialista que se dedica a atividades de
pesquisa, documentação, formação profissional, gestão de sistemas escolares e escolas,
coordenação pedagógica, animação sociocultural, formação continuada em empresas, escolas
e outras instituições” (idem, p. 37).
Estas divergências de opiniões fomentaram discussões, debates, estudos, pesquisas e
seminários em âmbito nacional sobre a reformulação do curso de Pedagogia, tendo como
último resultado as DCNP de 2006. Nelas podemos observar que o CNE não estabeleceu um
currículo mínimo, elencando por nome as disciplinas, mas definiu que a estrutura do curso
deveria ser constituída por três núcleos: estudos básicos, aprofundamento e diversificação de
estudos e estudos integradores (BRASIL, 2006b). Com base na articulação e nas
possibilidades elencadas para os três núcleos, cada IES estruturou o seu próprio currículo.
Vejamos o que as pesquisas recentes observaram quando investigaram essa flexibilização.
Gatti e Nunes (2008), estudaram as grades curriculares de 71 cursos presenciais de
Pedagogia, distribuídos nas cinco regiões do Brasil. Neste trabalho foram listadas 3.513
disciplinas (3.107 obrigatórias e 406 optativas), excluindo as que se referiam a estágio. Para
realizar a análise, as autoras agruparam as disciplinas em categorias norteadas pelos núcleos
básicos das DCNP. Os dados evidenciam que os conteúdos específicos das disciplinas que
serão ministradas pelos futuros professores não fazem parte do curso de formação inicial do
docente. Considerando o total de matérias listadas, apenas 30% da carga horária é direcionada
à formação profissional específica, as outras 70% são dedicadas às diversas matérias
oferecidas pelas instituições.
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TABELA 3 – Carga horária e disciplinas obrigatórias, segundo as categorias de análise
desagregadas

Fonte: (GATTI; NUNES, 2008, p. 24)

Certamente, uma matriz curricular jamais conseguirá abarcar todo o conteúdo inerente
ao cotidiano de uma profissão, posto que a prática profissional é dinâmica e imprevisível no
que diz respeito às relações humanas. Mas nenhuma matriz curricular poderá desconsiderar as
ações próprias ao desempenho de funções primárias do profissional que está sendo formado
naquele curso; toda matriz deveria incorporar, no mínimo, o conteúdo das qualificações para
as quais se propõem formar o egresso. Uma solução coerente seria inverter as proporções das
disciplinas conforme temos hoje, exigindo das IES 70% da carga horária destinada à
formação profissional específica e 30% a parte diversificada de acordo com o Projeto Político
Pedagógico da instituição.
Neste sentido, os Pareceres CFE n.º 292, n.º 251 (BRASIL, 1962; 1969) e o Parecer
CNE/CP n.º 03 (BRASIL, 2006b) são correlatos. Embora o de 1962 e 1969 tenham imposto
uma “camisa de força” por meio do currículo mínimo e o de 2006, ao respeitar a diversidade
das IES, favorecido a “fluidez” na organização do currículo (BRZEZINSKI, 1996; SAVIANI,
2012), estes pareceres acabaram por negligenciar áreas de atuação primária do pedagogo, ora
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por restringir em excesso o conteúdo do curso, ora por permitir a diversificação exagerada.
Esta imprecisão na (re)formulação curricular está diretamente ligada a abrangência da área de
atuação do egresso do curso.
Assim que institucionalizaram o curso de Pedagogia em 1939, ainda não havia um
campo profissional claramente definido para atuação do pedagogo (SILVA, 2006). A
legislação indicava que os bacharéis preencheriam os cargos de técnicos de educação do
Ministério da Educação e os licenciados se habilitariam para o magistério em todas as
matérias que compunham o curso de bacharelado28, para as disciplinas pedagógicas do Curso
Normal de nível secundário, Filosofia, Matemática, História, Geografia e Estudos Sociais, no
primeiro ciclo do Ensino Secundário (BRASIL, 1939; 2005). O Parecer n.º 251/62 não trouxe
nenhuma inovação quanto a área de atuação do egresso do curso, diferente do Parecer n.º
252/69 que já no primeiro artigo estabelecia que o curso de Pedagogia formaria professores
para o Ensino Normal e especialistas para o exercício de orientação, administração,
supervisão e inspeção escolar. Buscando uma conciliação entre os projetos que disputavam a
hegemonia das DCNP, o campo profissional do pedagogo foi ampliado para os espaços não
formais, podendo o mesmo atuar na docência, na gestão e na pesquisa.
O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores
para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais
do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade
Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação
na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando:
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de
tarefas próprias do setor da Educação;
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de
projetos e experiências educativas não-escolares;
III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo
educacional, em contextos escolares e não-escolares (BRASIL, 2006).

Segundo esta determinação, o egresso do curso de Pedagogia pode atuar em escolas,
ONGs, empresas, programas sociais, hospitais, museus, enfim, em todos os espaços onde
“sejam previstos conhecimentos pedagógicos” (Idem). Nessa configuração a novidade é a
formação para o magistério na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e
28 Complementos da matemática, história da filosofia, sociologia, fundamentos biológicos da educação,
psicologia educacional, estatística educacional, história da educação, fundamentos sociológicos da educação,
administração escolar, educação comparada e filosofia da educação (BRASIL, 1939).
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atuação além do espaço escolar “na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes
fases do desenvolvimento humano” (BRASIL, 2006, art. 5º, inciso IV).
Considerando a atual reformulação, a questão de maior relevância na atuação desse
profissional polivalente é a formação recebida. O resultado de várias pesquisas, já
apresentadas (GATTI; NUNES, 2008, 2009; BRAGANÇA, 2012a; DIAS, 2012;
BRZEZINSKI, 2012), demonstram a fragmentação do currículo, a pluralidade de disciplinas,
o esvaziamento das disciplinas teóricas e o condessamento da carga horária, entre outros
fatores, que acabam prejudicando a formação do pedagogo. Estes elementos apontam para a
fragilidade dos três eixos das DCN: docência, gestão e pesquisa que deveriam ser articulados
entre si e desenvolvidos ao longo do curso por meio de teoria e prática.
A professora e pesquisadora Giseli Cruz (2011), realizou uma pesquisa com dezessete
pedagogos primordiais, isto é, aqueles que cursaram Pedagogia entre os anos de 1939 e 1969,
depois de formados atuaram como formadores de pedagogos. Entre muitas questões
analisadas, naquele estudo, uma delas foi: “o que pensam sobre a nova configuração do curso
de Pedagogia” os pedagogos primordiais entrevistados? (CRUZ, 2011, p. 147). Na opinião
deles, vivemos atualmente o oposto do que aconteceu nos primórdios do curso: poucas
disciplinas, carga horária ampliada, favorecendo o estudo aprofundado das mesmas. Com as
diretrizes de 2006, as disciplinas se multiplicaram, reduzindo a carga horária, “viabilizando
apenas uma visão geral sobre o seu tema central, sem grandes aprofundamentos teóricos e
com uma parte prática mal resolvida pelos estágios propostos” (CRUZ, 2011, p. 150). Esta
questão do estágio é especialmente tenso em relação a gestão, pois a ênfase nesta etapa está
posta na docência.
Nas diretrizes a gestão é estabelecida como uma das funções do professor, ou seja, é a
ampliação da docência; tendo como desdobramento para o docente as tarefas de planejamento,
execução, acompanhamento e avaliação, ultrapassando o trabalho pedagógico desenvolvido
no contexto da sala de aula. Nesse sentido, a docência transcende a relação ensinoaprendizagem e abarca outras dimensões (política, cultural, econômica, interpessoal, etc.).
Para Moraes et al (2016. p. 225), esta concepção ampliada “denota que a docência perpassa a
vida humana e todos os espaços e momentos da relação social”. Porém, a forma como o
estágio está previsto nas diretrizes inviabiliza a experiência nos três eixos norteadores do
curso de Pedagogia. As DCN de Pedagogia estabelecem “300 horas dedicadas ao Estágio
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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). Pesquisas realizadas em IES em todo o
Brasil (BRZEZINSKI, 2012b; BRAGANÇA, 2012a; DIAS, 2012; GATTI; NUNES, 2008)
comprovam que o estágio está concentrada na docência em Educação Infantil e anos iniciais
do EF; o estágio em gestão nos espaços escolares e não escolares, bem como docência na EJA,
na Educação Especial e no Ensino Médio e outras áreas de atuação do egresso quase não
aparecem nas matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia. Portanto, embora as DCN
apontem para a formação de um superprofessor29 que participa da gestão, planeja, executa e
avalia e, comprovadamente, a docência é a base do curso; portanto, egresso não recebe
formação para responder por todas estas demandas elencadas naquele documento. Seria
preciso rever a pluralidade das disciplinas, focando naquilo que é primordial para o
desenvolvimento das funções de docência, gestão e pesquisa.
Nas conclusões de seu estudo, Cruz (2011) pontua que para os pedagogos primordiais
a perda da densidade teórica, observada ao longo dos anos no curso de Pedagogia, corre o
risco de se acentuar com as DCN devido à diversidade de enfoques formativos estabelecidos.
As possibilidades de atuação são tão abrangentes que mesmo aumentando a carga horária, a
formação múltipla com aprofundamento dos estudos dificilmente seria viável. É certo que
nenhuma formação acadêmica dá conta de uma preparação em sentido pleno. As bases são
instituídas na formação inicial, mas precisam continuar sendo sedimentadas no mundo do
trabalho de forma permanente. Porém, não é aceitável que estes fundamentos sejam rasos ou
inexistentes, mesmo que tenham como objetivo formar profissionais flexíveis para a
adaptação à realidade instável (CIAVATTA; RAMOS, 2012).
As DCNP estão recheadas de incoerência e contradições, características dos textos
políticos (MAINARDES, 2006). Já que as diretrizes para o curso de Pedagogia propõem a
formação articulada em três eixos: docência, gestão e pesquisa, estes dois últimos também
deveriam ter sido conceituados no documento e não apenas a docência no artigo 2º.
O papel do curso deveria ser formar minimamente o professor-gestor-pedagogo para
desempenhar estas funções, cuidando da formação de sujeitos, seja em instituições escolares
ou não. Esperamos que o curso forme um profissional que consiga pensar e agir frente aos
29 Termo utilizado por Triches e Evangelista (2012
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desafios educacionais diários de forma consciente; compreendendo o funcionamento da
escola e de outros espaços onde a educação também acontece, sabendo intervir
deliberadamente na prática educativa desenvolvida nestes locais sem cair no verbalismo ou no
ativismo, ou seja, falar por falar, “teorizar” sem a prática ou agir sem fundamento, sem teoria,
sem direção.
É preciso retomar o debate sobre a formação inicial docente nesta perspectiva
multifuncional e plural. De certa forma, esta questão foi discutida no CNE quando o conselho
pleno elaborava as diretrizes para formação inicial e continuada em nível superior. Porém,
segundo o conselheiro Dourado (2015), há uma grande dificuldade para avançar nas políticas
públicas de formação devido as disputas políticas em torno do conceito de formação docente.
Vejamos, então, as implicações deste documento para o curso de Pedagogia.

1.3 - O entrelaçar das diretrizes(
As políticas públicas educacionais não são estáticas, embora estejam estabelecidas
como legislação, podem sofrer modificações e influências de outros textos oficiais
(MAINARDES, 2006). Isso aconteceu com as DCN para o curso de Pedagogia que foram
diretamente afetadas pela Resolução CNE n.º 02 (BRASIL, 2015) que instituiu Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério
da Educação Básica. As normas estabelecidas devem ser incorporadas pelas IES, nos cursos
de licenciatura, até julho de 2017. Avanços, contradições e incertezas se apresentam neste
novo cenário.
Restringindo a análise destas diretrizes (Idem) às questões referentes ao curso de
Pedagogia, parece que elas apontam o caminho para a inversão das proporções praticadas
atualmente nas IES e identificadas na pesquisa de Gatti e Nunes (2008). Segundo dados deste
estudo, as grades curriculares destinam 30% da carga horária à formação profissional
específica e 70% à parte diversificada (Idem). Esta Resolução determinou que no curso de
Pedagogia predominem os tempos dedicados à constituição de conhecimento sobre os objetos
de ensino e reconfigurou a carga horária da formação inicial da seguinte maneira:
a) 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular,
distribuídas ao longo do processo formativo;
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b) 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de
formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas
específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição;
c) pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades
formativas estruturadas pelos núcleos I e II, conforme o projeto de curso da
instituição;
d) 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em
áreas específicas de interesse dos estudantes, como definido no núcleo III,
por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão e da
monitoria, entre outras, conforme o projeto de curso da instituição (BRASIL,
2015).

Tendo essa estrutura como normatização, a carga horária dos cursos de licenciatura em
Pedagogia deverá ser replanejada pelas instituições acadêmicas, pois nos moldes da
Resolução CNE/CP n.º 01/2006, as 400 horas de prática ao longo do processo formativo não
existem, mas deverá ser inserida até julho de 2017; as horas de estágio e de atividades teóricopráticas deverão ser ampliadas para 400 e 200 horas respectivamente. Comparemos as duas
resoluções.
TABELA 4 – Comparativo de carga horária
TRABALHO ACADÊMICO

CNE/CP n.º 01/2006

CNE/CP n.º 02/2015

Carga Horária Mínima

3.200 H

3.200 H

Prática como componente
curricular ao longo do curso

Não existe

400 H

Estágio supervisionado

300 H

400 H

Atividades formativas

2.800 H

2.200 H

Atividades teórico-práticas

100 H

200 H

Fonte: (BRASIL, 2006; 2015)

Esta configuração retoma a proposta de práticas pedagógicas elaborada pela segunda
Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia30, pela qual as IES deveriam estabelecer
mecanismos de aproveitamento dos conhecimentos adquiridos por meio de estudos e práticas
independentes. Tais atividades deveriam considerar como eixo articulador da produção do
conhecimento a relação teoria e prática, envolvendo todos os professores responsáveis pela
30 A portaria MEC nº 146/1998 instituiu a segunda Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia da
SESu/MEC que era composta pelos Professores Leda Scheibe (UFSC), Márcia Angela da Silva Aguiar
(UFPE), Celestino Alves da Silva Júnior (UNESP), Tizuko Morchida Kishimoto (USP), Zélia Milléo Pavão
(PUC/PR).
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formação do pedagogo em diferentes níveis. Recomendava-se, ainda, o desenvolvimento das
práticas pedagógicas em três modalidades: a) Integração do aluno com a realidade social,
econômica e do trabalho de sua área/curso, por meio de projetos integrados, favorecendo a
aproximação entre as ações propostas pelas disciplinas, possibilitando a interlocução com os
referenciais teóricos do currículo; b) Iniciação à pesquisa e ao ensino; c) Estágio, a iniciação
profissional nas escolas e unidades educacionais, em atividades de observação, regência e
participação em projetos. Todas estas etapas deveriam ser desenvolvidas desde os primeiros
anos de curso (SCHEIBE; AGUIAR, 1999).
Contemplaram nestas diretrizes a base comum nacional, outra reivindicação antiga dos
movimentos dos educadores no campo da formação. Segundo Scheibe e Aguiar (1999, p. 226),
“essa expressão foi cunhada pelo Movimento Nacional de Formação do Educador, e
explicitada pela primeira vez no Encontro Nacional para a Reformulação dos Cursos de
Preparação de Recursos Humanos para a Educação, realizado em Belo Horizonte”. Neste
evento, em 1983, os princípios elencados para a base comum nacional foram sólida formação
teórica e interdisciplinar, domínio dos conteúdos específicos a serem transmitidos pela escola,
unidade teórica/prática, trabalho como princípio educativo na formação profissional, ênfase
na pesquisa como meio de produção de conhecimento e intervenção na prática social, gestão
democrática, ênfase na concepção sócio-histórica de educador 31 , trabalho coletivo e
interdisciplinar entre alunos e entre professores, formação inicial articulada à formação
continuada (FREITAS, 1999). Outras dimensões foram atribuídas à base comum nacional ao
longo do tempo levando o movimento a formular uma perspectiva em defesa da política
global de formação dos profissionais da educação que contemple formação inicial, carreira,
salário e formação continuada (SCHEIBE; AGUIAR, 1999).
A ideia primária da base era garantir princípios comuns a todos os educadores, durante
todo o curso, em todas as disciplinas pedagógicas, e, principalmente, nas matérias de
conteúdo específico; objetivando formar o hábito da reflexão sobre as questões educacionais e
a capacidade crítica do educador, em face da realidade em que ele vai atuar. Para tornar isto
possível, a sugestão seria instituir ‘linhas de ação’ comuns a todas as licenciaturas, tais como

31 Educador que, enquanto profissional do ensino (...) tem a docência como base da sua identidade profissional,
domina o conhecimento específico de sua área, articulado ao conhecimento pedagógico, em uma perspectiva
de totalidade do conhecimento socialmente produzido (...), sendo capaz de atuar como agente de
transformação da realidade em que se insere (CONARCFE, 1989).
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ciclos de estudos e tais coisas (Idem). Efetivaram esse encaminhamento por meio da
elaboração de três núcleos: a) de estudos de formação geral; b) de aprofundamento e
diversificação de estudos das áreas de atuação profissional; c) de estudos integradores para
enriquecimento curricular (BRASIL, 2015).
Esse raciocínio foi o mesmo seguido pelas comissões que elaboraram as DCN para o
curso de Pedagogia (BRASIL, 2006); porém a flexibilização curricular, viabilizada pelos
núcleos de estudos, oportunizando a elaboração das matrizes pelas próprias IES, gerou a
criação de 3.107 disciplinas obrigatórias e 406 optativas, sem considerar aquelas que se
referem a estágio (GATTI; NUNES, 2008). Essa pluralidade de disciplinas fragmentou o
currículo, assoreando o processo de conhecimento e prática educacional. Para tentar evitar as
disfunções provocadas, um caminho possível seria assegurar um espaço para a avaliação da
base comum nacional, já que ela é construída, ou deveria ser, durante o processo de ensino
tendo, portanto, caráter histórico e construtivo. Sugestão já apontada por Scheibe e Aguiar
(1999) no final da década de 1990, mas ainda atual e necessária no presente momento.
Outro ponto de entrelaçamento existente entre as diretrizes do curso de Pedagogia e da
formação dos profissionais da Educação básica é a gestão que agora deve estar presente em
todos os cursos de licenciatura, passando a ser prerrogativa de todo licenciado (BRASIL,
2006; 2015). A definição de docência e o exercício desta expressa nas DCN-Pedagogia
(BRASIL, 2006b, art. 2º, §1º e art. 4º parágrafo único) e nas DCN para a Formação Inicial e
Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (BRASIL, 2015, art. 2º, §2º e
art. 3º) alargam o conceito transbordando-o para além da sala de aula e abarcando a gestão. As
diretrizes de 2015 seguem o mesmo padrão das diretrizes do curso de Pedagogia: conceituam
a docência, sem conceituar a gestão, estabelecendo-a como função no 4º parágrafo do artigo
4º:
Os profissionais do magistério da educação básica compreendem aqueles
que exercem atividades de docência e demais atividades pedagógicas,
incluindo a gestão educacional dos sistemas de ensino e das unidades
escolares de educação básica, nas diversas etapas e modalidades de educação
(educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e
adultos, educação especial, educação profissional e técnica de nível médio,
educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar
quilombola e educação a distância), e possuem a formação mínima exigida
pela legislação federal das Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(BRASIL, 2015, grifo nosso).
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Comprovadamente, a gestão é peça fundamental na profissionalização docente.
Percebemos que a gestão não se confunde com as antigas habilitações do curso de Pedagogia,
como é o entendimento de alguns autores, como Cury (2016). Para este pesquisador na gestão
das DCN de Pedagogia estão subentendidas as habilitações (Orientação, supervisão, Inspeção
e Administração). Porém, se essa compreensão de gestão que está posta nas DCN de 2015 não
tem relação com as habilitações, qual é então o referencial que norteará essa função? Tendo
como princípio a gestão democrática nas escolas públicas, todo educador pode apresentar-se
para o cargo de diretor. Nesse sentido, Paro (2009, p. 464) afirma “todos devem ter formação
administrativa”, pois
a formação do educador, portanto, precisa prepará-lo no mister político de
produzir a concordância do outro na apropriação da cultura, o que significa,
já, levar em conta componentes intrinsecamente relacionados à formação do
administrador escolar, em especial ao que se refere à coordenação do esforço
humano coletivo. Quem tem capacidade para levar o aluno a querer aprender,
terá, sem dúvida, melhores condições para levar seus colegas educadores a
querer ensinar e para coordená-los no processo de realização de objetivos
(Idem, p. 465).

Os cursos de licenciatura devem preparar o egresso para a gestão micro e macro, isto é,
para atuarem nas unidades escolares e nos sistemas de ensino. Parafraseando Saviani (2007),
que os cursos de licenciatura ao reestruturam as matrizes curriculares não restrinjam o que é
essencial para expandir aquilo que é acessório.
A figura do professor-gestor é agora marca das políticas públicas educacionais no país,
estabelecendo uma nova identidade para o docente. Mas qual é a concepção de gestão
implícita neste documento? Qual posicionamento está sendo adotado neste estudo?
Trabalharemos essas questões no início do próximo capítulo.

2 - OS ALICERCES DA TESE(

“Certa vez perguntaram-me a que margem do rio eu pertencia.
Respondi espontaneamente: ‘A nenhuma. Sou ponte!’”
Bárbara Freitag
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2.1 – Influência dos documentos oficiais na gestão(

Estamos analisando neste trabalho a(s) concepção(ões) de gestão no contexto de
influência das diretrizes para o curso de Pedagogia. O longo período de debate sobre a
reestruturação deste curso foi diretamente influenciado por documentos nacionais e
internacionais como as resoluções da Conferência de Educação para Todos realizada em
Jomtien, na Tailândia, em 1990. Baseado nas resoluções desta conferência, o governo
elaborou o Plano Decenal de Educação (PDE) e nele afirmava que o sucesso daquele Plano
implicava o reordenamento da gestão educacional,
conferindo à escola a importância estratégica que lhe é devida como espaço
legítimo das ações educativas e como agente de prestação de serviços
educacionais de boa qualidade. Fortalecer a sua gestão e ampliar sua
autonomia constituem, portanto, direção prioritária da política educacional.
Ao mesmo tempo, faz-se necessária uma ampla redefinição das funções,
competências e responsabilidades de cada nível da administração
educacional, buscando descentralizar e integrar suas ações e possibilitar
gestão articulada dos programas de educação fundamental (BRASIL, 1993, p.
38).

Percebemos que o PDE pontua uma gestão micro e macro, isto é, gestão escolar e dos
sistemas educacionais nos níveis municipais, estaduais e federal. Seguindo as recomendações
do compromisso de Jomtien, em 1996, o Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso sancionou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela determina que os
sistemas devem assegurar progressiva autonomia pedagógica, administrativa e gestão
financeira às escolas, além de definir as normas da gestão democrática
conforme os seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes. (BRASIL, 1996)

Neste documento apenas a gestão escolar é evidenciada. O Plano Nacional de
Educação de 2001 tinha como um de seus objetivos a “democratização da gestão do ensino
público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos
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profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação da
comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes” (BRASIL, 2001). Este
documento orientava o desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos
os níveis e modalidades de ensino como instrumentos indispensáveis para a gestão do sistema
educacional; formulação e implementação de uma política de gestão da infraestrutura física na
educação básica pública; vivência de formas de gestão democrática durante os cursos de
formação dos profissionais da educação; implantação da gestão democrática nos sistemas de
ensino por meio do Conselho de Educação e nas escolas com a criação dos conselhos
escolares e formas de escolha da direção escolar. Ao tratar de financiamento e gestão, o PNE
2001 recuperou as recomendações do PDE,
a melhoria dos níveis de qualidade do ensino requer a profissionalização
tanto das ações do Ministério da Educação e dos demais níveis da
administração educativa como a ação nos estabelecimentos de ensino. Essa
profissionalização implica a definição de competências específicas e a
dotação de novas capacidades humanas, políticas e técnicas, tanto nos níveis
centrais como nos descentralizados, tendo como objetivo o desenvolvimento
de uma gestão responsável. A profissionalização requer também a
ampliação do leque de diferentes profissões envolvidas na gestão
educacional, com o objetivo de aumentar a racionalidade e
produtividade (BRASIL, 2001, p. 74, grifo nosso).

Considerando o exposto, o PNE/2001 sinaliza o desenvolvimento da gestão macro e
micro de forma responsável, talvez em referência ao princípio de responsabilidade fiscal32,
com a participação de variados profissionais, objetivando o desempenho máximo com o
mínimo recurso e tempo. Na citação acima, está posto o contexto dos sistemas educacionais
com as várias dimensões da gestão educacional (pedagógica, financeira, recursos humanos,
recursos materiais, patrimônio). Percebemos que o governo enxerta na educação as
concepções empresariais, sendo a utilização dos recursos públicos a maior preocupação,
chegando a afirma no PNE que “financiamento e gestão estão indissoluvelmente ligados”
(BRASIL, 2001, p. 74). Outro aspecto relevante foi a descentralização da responsabilidade
com o setor educacional, incluído nos documentos do governo, como podemos observar nas
linhas de ação estratégica do PDE.

32 Lei complementar n.º 101/2000 que determina a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas.
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O desenvolvimento que se pode imprimir à educação básica depende da
importância política que a Sociedade Civil e o Estado atribuam ao projeto
educacional do País. Torna-se, assim, necessária a criação de espaços para
que todos os movimentos organizados, associações de pais e ex-alunos,
grupos empresariais e sindicatos possam contribuir e desempenhar um
papel ativo na melhoria da educação oferecida em todo o País (BRASIL,
1993, p. 36).

Temos assim ratificada a participação do setor privado na discussão da política
educacional do país e a sua maneira de administrar também. Os princípios econômicos de
eficiência, eficácia, racionalidade, produtividade e outros com foco em resultados maiores e
melhores, além das parcerias com a “sociedade” estão em simetria com resoluções
internacionais contidas em acordos 33 firmados pelo governo brasileiro e deviam ser
executados no país por meio de políticas públicas educacionais.
Ao longo dos anos 90, o Brasil foi signatário de vários compromissos assumidos em
eventos realizados internacionalmente, como por exemplo, os da Cúpula Mundial para a
Infância (1990), da Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento (1192), da
Conferência Mundial de Direitos Humanos (1993), da Conferência Mundial sobre
Necessidades Especiais da Educação: acesso e qualidade (1994), da Cúpula Mundial sobre
Desenvolvimento social (1995), da quarta Conferência Mundial da Mulher (1995), do
Encontro Intermediário do Fórum Consultivo Internacional de Educação para Todos (1996),
da Conferência Internacional de Educação de Adultos (1997) e da Conferência Internacional
sobre o Trabalho Infantil (1997). No Fórum Mundial de Educação, realizado em abril de 2000,
os compromissos dos eventos anteriores foram reafirmados em Dakar. Dentre eles o de
“desenvolver sistemas de administração e de gestão educacional que sejam participativos e
capazes de dar respostas e prestar contas (UNESCO, 2001, p. 09). Podemos perceber no
documento citado a indicação de uma gestão descentralizada, participativa, voltada para

33 OIT. Lifelong Learning in theTwenty-first Century. The changing role of educational personnel. Genebra:
OIT, 2000. Disponível em: < http://ilomirror.library.cornell.edu/public/english/dialogue/sector/techmeet/
jmep2000/ jmepr1.htm>;
OEI. Calidad de la Educación. Sonsonate, El Salvador, 19 de Mayo 2008.
Disponível em: http:// www.oei. es/pdfs/CalidadlaEducacion.pdf;
UNESCO. Proyecto regional de educación para América Latina y el Caribe (PRELAC). Primera reunión
intergubernamental del proyecto regional de educación para América Latina y el Caribe [en línea]. La
Habana, Cuba, 14-16 de noviembre, 2002. Disponível em: <http://unesdoc. unesco.org/images/0013/001316/
131657so .pdf>.
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resultados, com termos oriundos da economia indicando a “necessidade” de uma gestão de
qualidade e com a participação da sociedade civil e do setor privado. Na 7ª Sessão do Comitê
Intergovernamental Regional do Projeto Principal para Educação (Promedlac VII), realizada
em Cochabamba, em março de 2001, depois de analisar os relatórios e as propostas
apresentadas na sessão, os Ministros de Educação da América Latina e do Caribe declararam
o seguinte:
precisamos considerar, com urgência, todos os outros temas que afetam a
capacidade dos professores de realizar suas tarefas em condições de trabalho
apropriadas, que abram oportunidades para o crescimento profissional
contínuo: remuneração adequada, desenvolvimento profissional, aprendizado
ao longo da carreira, avaliação do rendimento e responsabilidade pelos
resultados no aprendizado dos estudantes (Promedlac VII, 2001, p. 03, grifo
nosso);

Os termos destacados na citação acima são próprios da economia que passaram a fazer
parte da política educacional e trazem neste bojo as práticas gerenciais, típicas das empresas
do setor privado (ADRIÃO; PERONI, 2009). Para os organismos internacionais o professor
deve receber formação para exercer as funções de gestor da escola e do sistema, mas também
ter avaliado o seu desempenho34, responsabilizando o docente pelo nível de aprendizado dos
alunos, tentando estabelecer a ideologia da meritocracia na educação.
Observemos agora, a forma como as entidades científicas encaminharam o debate
sobre a gestão em alguns dos seus documentos das décadas de 1980 e 1990. Na IV
Conferência Brasileira de Educação (CBE), os cinco mil participantes que atenderam o
convite das entidades organizadoras – ANDE (Associação Nacional de Educação), ANPEd
(Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação) e CEDES (Centro de
Estudos Educação e Sociedade) – reivindicaram a incorporação de vinte e um princípios na
nova Carta constitucional, dentre eles o seguinte: “O Estado deverá garantir à sociedade civil
o controle da execução da política educacional em todos os níveis (federal, estadual e
municipal), através de organismos colegiados, democraticamente constituídos” (IV CBE,
1986, p. 03). A bandeira de luta era a descentralização da educação e uma gestão democrática
por meio de conselhos eleitos em todos os níveis da administração da educação. Porém, este
34 A avaliação de docentes foi materializada no Parecer CNE/CP 009/01 que definiu as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação em Nível Superior de Professores para a Educação Básica; na Resolução
CNE/CP 001/02 que propôs o Sistema Nacional de Certificação de Competências Docentes; na Portaria N.º
1.403 que instituiu o Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores, mas este
documento não produziu efeitos concretos na educação.
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princípio ficou restrito às escolas públicas, pois um grupo de parlamentares que atendia a
lobbies da escola privada apresentou um projeto alternativo, retirando das instituições
privadas a obrigatoriedade do princípio de gestão democrática (MENDONÇA, 2000).
No VI Encontro Nacional da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da
Educação, o documento final recuperou pontos abordados no anterior, pontuando o que a
ANFOPE entendia por gestão democrática:
O profissional deve conhecer formas de gestão democrática para poder
participar dela ou exigi-la onde não haja. Por gestão democrática entende-se
a superação do conhecimento de administração enquanto técnica, na direção
de um sentido mais amplo do significado social das relações de poder que se
reproduzem no cotidiano da escola, nas relações entre profissionais, entre
estes e os alunos, assim como na concepção e elaboração dos conteúdos
curriculares (ANFOPE, 1992).

Nesse sentido, a gestão em questão é a escolar, com visão sociopolítica. As propostas
apresentadas no II CONED tratam de forma mais ampliada e explicada a questão da gestão.
No texto deste documento lemos que “os segmentos democráticos e progressistas defendiam a
formulação da gestão democrática do ensino com a participação de docentes, alunos,
funcionários e comunidade”(CONED, 1997,p. 33), porém ficou estabelecido na legislação
“gestão democrática do ensino, na forma da lei” (BRASIL, 1988). Assim para as instituições
e entidades que participaram da preparação e da realização do II CONED35,
a gestão deve estar inserida no processo de relação da instituição educacional
com a sociedade, (...) Nessa perspectiva, a instituição educacional deve ter
como princípios fundamentais: o caráter público da educação; a inserção
social e a gestão democrática, onde as práticas participativas, a
descentralização do poder, a socialização das decisões desencadeiam um
permanente exercício de conquista da cidadania. (…) alguns mecanismos
são importantes para a materialização de uma gestão educacional nesta
perspectiva. Destacam-se, entre esses mecanismos, os Conselhos – Conselho
Nacional de Educação (CNE), Conselho Estadual de Educação (CEE),
Conselho Municipal de Educação (CME), Conselhos Escolares (na educação
básica) e Conselhos Universitários (na educação superior) – que devem ser
participativos e representativos dos segmentos sociais, ter caráter normativo,
deliberativo e constituídos com maior participação da sociedade civil. Outros
mecanismos são o Fórum Nacional de Educação, o projeto políticopedagógico das instituições educacionais e eleição direta para dirigentes das
mesmas. (II CONED, 1997, p. 33).

35 A listagem com o nome das entidades e instituições que preparam, apoiaram e realizaram o II CONED está
na página 08 e 09, do documento consolidado na plenária de encerramento do II CONED (1997). Disponível
em:<http://www.fedepsp.org.br/documentos/PNE%20-%20proposta%20da%20sociedade%20brasileira.pdf>
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Para os participantes daquele Congresso, a visão de gestão é macro, considerando a
micro também, isto é, a escolar, de forma participativa e descentralizada. Para eles, o governo
desconsiderou as discussões em torno da gestão democrática quando não incluiu na LDB/96 a
organização dos conselhos, fato que se repetiu nas demais legislações da educação.
Até aqui, observamos a concepção de gestão dos grupos de interesse que
influenciaram a elaboração das diretrizes do curso de Pedagogia durante o contexto de
influência. Podemos perceber que alguns termos são usados em todos os documentos, mas
com significado diferenciado e às vezes opostos. Termos como descentralização, autonomia,
colegialidade e participação estão presentes no discurso dos variados grupos que disputam a
hegemonia do campo educacional. Mas como bem afirma Sander (2009, p. 76), “para os
pensadores neoliberais o sentido desses termos é prioritariamente tecnicoracional, enquanto
que para os pensadores críticos, o sentido é sociológico, antropológico, político”. Por exemplo,
descentralização é a transferência de competência para outros níveis de governo e de gestão,
recursos e espaços para tomada de decisão é o que se descentralizam. Para Lück (2000), no
Brasil, temos desconcentração, ou seja, delegação regulamentada da autoridade, tutelada pelo
poder central. Segundo Florestal e Cooper (1997, p. 32), “desconcentração é o ato de conferir
autoridade a um agente situado em um nível inferior na mesma hierarquia e localizado mais
próximo dos usuários do serviço, com o entendimento de que esses agentes mantêm-se sob o
controle hierárquico do governo central.”
Analisemos, então, algumas formas de gestão educacional, buscando associá-las ao
discurso dos grupos que participaram do contexto de influência das diretrizes curriculares
nacionais para o curso de Pedagogia.

2.2 – As concepções de gestão

No contexto desta pesquisa entendemos que gestão não é sinônimo de administração,
mas excede esta ideia porque trabalha de forma sistêmica e plural considerando a
administração como uma dimensão do trabalho de gestão. Sendo assim, tomaremos como
parâmetro que gestão é um processo político, pois implica tomada de decisão, desenvolvido
de forma sistêmica e coordenada transformando objetivos e metas, previamente definidos, em
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ações. O modelo de gestão dependerá da filosofia social da instituição, da estrutura social e
das qualidades e conduta do gestor, fundamentadas nas experiências que formaram suas
concepções, justificam suas ações e denunciam no discurso a linha de raciocínio do sujeito,
apontando o estilo de trabalho.
A gestão democrática é o modelo ordenado nos documentos oficiais do país, mas
ainda em processo de “aprendizagem” em terras brasiliensis. Este não é, porém, o único
modelo de gestão utilizado no campo educacional. Nesse sentido, abordaremos outras formas
de gestão, a saber: multidimensional, técnico-científica, sociocrítica e democrática (SANDER,
2007; LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2009; CURY, 2002; PARO, 2011, 2015). Estes
modelos serão explicados na sequência do texto.!

2.3 – Paradigma multidimensional(

Sander (2007) propôs, para os dias atuais, um paradigma multidimensional de
administração da educação fundamentado na tese da especificidade da gestão da educação
como campo de estudo e intervenção educacional e baseada em uma visão de simultaneidade.
De acordo com esta concepção, “a administração é concebida como um fenômeno complexo e
global, com múltiplas dimensões entre si” (Idem, p. 92). O paradigma multidimensional de
administração da educação de Sander é formado por quatro dimensões simultâneas e
dialeticamente articuladas, são elas: econômica, pedagógica, política e cultural. Para melhor
compreensão do raciocínio do autor, vejamos como Sander (Idem) definiu cada uma destas
dimensões.
A dimensão econômica não envolve apenas os recursos financeiros, mas também os
materiais, estruturas, normas burocráticas e mecanismos de coordenação e comunicação.
Neste contexto, a função do gestor é prever e controlar recursos, organizar estruturalmente a
instituição, fixar papéis e cargos, dividir o trabalho, determinar como e quem deve realizá-lo e
estabelecer normas de ação. A eficiência na utilização dos recursos é o critério definidor da
dimensão econômica.
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A dimensão pedagógica da administração da educação diz respeito ao conjunto de
princípios, cenários e técnicas educacionais ligados a organização e funcionamento das
instituições de ensino. Aqui, a preocupação do gestor é coordenar a formulação de objetivos
educacionais para a criação e utilização dos conteúdos, espaços, métodos e técnicas capazes
de executar o que foi formulado. O critério definidor da dimensão pedagógica é a eficácia.
A dimensão política abrange as estratégias de ação organizada dos participantes do
sistema educacional em espaços formais e não formais de ensino. Perceber, interpretar o
ambiente externo e sua influência sobre as instituições educativas, prover espaço de
integração entre o estabelecimento de ensino e a comunidade local, para atender efetivamente
às necessidades e às demandas políticas das pessoas que moram/trabalham na localidade são
as preocupações nesta área. Efetividade é o critério da dimensão política, isto é, os objetivos
das ações do gestor deverão viabilizar melhorias para a população do entorno da instituição.
A dimensão cultural engloba os valores e as características filosóficas, antropológicas,
biopsíquicas e sociais das pessoas que participam da instituição de ensino e da comunidade
onde ela está inserida. Cabe ao gestor coordenar a ação das pessoas e grupos que participam
do processo educacional, direta ou indiretamente, objetivando promover a qualidade de vida
humana coletiva. O critério básico desta dimensão é a relevância cultural.
A figura seguinte resume e demonstra esta simultaneidade e as articulações do
paradigma multidimensional de administração da educação:

Quadro 1 - Paradigma Multidimensional
Dimensões
Dimensões
Intrínsecas
Dimensão
Extrínsecas

Dimensões
Substantivas
Dimensão cultural
Critério de Relevância
Dimensão política
Critério de
efetividade

Fonte: Sander (2007, p. 93).

Dimensões
Instrumentais
Dimensão pedagógica
Critério de eficácia
Dimensão econômica
Critério de eficiência
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Para o autor, é incumbência de quem é responsável pela gestão do processo
educacional o papel de mediação dialógica entre as dimensões e suas articulações, pois
cada um dos quatro critérios administrativos é chamado a desempenhar um
papel fundamental. No entanto, a valorização da eficiência econômica da
administração se subordina à sua eficácia pedagógica, sua efetividade
política e sua relevância cultural. Por sua vez, a eficácia pedagógica e a
eficiência econômica dos atos e fatos administrativos são critérios
fundamentais desde que subordinados à sua efetividade política e sua
relevância cultural. Finalmente, a efetividade política, a eficácia pedagógica
e a eficiência econômica da gestão da educação hão de ser valorizadas
sempre que forem culturalmente relevantes para a instituição e seus
participantes. (Idem, p. 95)

De acordo com o exposto acima, para o autor, o principal critério norteador do
paradigma multidimensional de gestão da educação é o da relevância cultural dos fatos e atos
organizacionais e administrativos; a partir dele define-se a contribuição da efetividade política,
eficácia pedagógica e da eficiência econômica. Tendo a relevância cultural como fator
primário de decisão, o gestor por meio da mediação dialógica poderá mensurar importância,
significação, pertinência e valor de determinada ação para a comunidade sem perder de vista
as dimensões política, pedagógica e econômica.
Este paradigma multidimensional aponta para um gestor que reage e responde
rapidamente a uma situação nova; demonstra iniciativa e autonomia em suas decisões e na
condução de suas ações é capaz de adaptar-se e de reorientar sua ação em função de
condições novas. A fim de conceber uma gestão mais ágil nas atividades empreendedoras,
exige-se do profissional um perfil globalizado, criativo e flexível. Mas pela urgência das
demandas, este sujeito corre o risco de distanciar-se da reflexão sobre sua atividade e sobre si
mesmo. É oportuno pontuar que a gestão multidimensional pode ser exercida
democraticamente em suas variadas dimensões.
Comparando as dimensões do paradigma multidimensional de Sander, percebemos
que é este o modelo de profissional indicado pelos organismos internacionais em seus
variados documentos e seguido pela legislação brasileira. Para a Organização Internacional do
Trabalho, por exemplo, o professor além de ensinar deve atuar como agente socializador,
instrutor, gerente instrucional, inovador, líder, guia tecnológico, ser flexível e responsável
(OIT, 2000 apud SHIROMA, 2011). Observemos o modelo de gestão fundamentado por
Libâneo e outros pesquisadores.
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2.4 – Gestão técnico-científica e sociocrítica(

Para Libâneo, Oliveira e Toschi (2009), as concepções de gestão podem ser divididas
em dois extremos: técnico-científica e sociocrítica. Na técnico-científica, também denominada
administração clássica ou burocrática, - atualmente conhecida como modelo de gestão da
qualidade total – a fundamentação está na hierarquia dos cargos e de funções, as decisões são
centralizadas em uma única pessoa, objetiva-se a racionalização do trabalho e a eficiência do
serviço; métodos e práticas de gestão da administração empresarial são amplamente utilizados.
No extremo oposto está a concepção sociocrítica que é pautada no trabalho coletivo e
participativo, considerando, nos debates e discussões em grupo, o contexto social e político da
comunidade onde a instituição estiver inserida. Esta abordagem desdobra-se em três formas
de gestão: autogestionária, interpretativa e democrático-participativa. O quadro seguinte
apresenta as principais características das quatro concepções de gestão elaboradas por
Libâneo, Oliveira e Toschi (2009).

Quadro 2 - Concepções de organização e gestão escolar
Técnico-

Sociocrítica

científica
Administração
burocrática
Modelo
qualidade total
- Direção e
decisões
centralizadas;

Autogestionária

- Responsabilidade
coletiva;
- Valoriza a

Interpretativa

- É prioritária a
interação das pessoas;

Democrático-participativa

- Relação orgânica entre a direção e os
demais membros da equipe;
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- Planejada,
organizada e
controlada para
aumentar a
eficiência e a
eficácia;
- Baixo grau de
participação das
pessoas;
- Prescrição
detalhada de
funções e tarefas,
acentuando a
divisão técnica do
trabalho;
- Comunicação
linear (de cima
para baixo),
baseada em
normas e regras.

capacidade do grupo
instituir suas próprias
normas e
procedimentos;
- Ênfase na autoorganização do grupo
de pessoas da
instituição, por meio
de eleições e de
alternância no
exercício de funções;
- Recusa normas e
sistemas de controles,
acentuando a
responsabilidade
coletiva;
- Crença no poder da
instituição, pela
prática da participação
e da autogestão o
poder instituído é
contestado;
- Ênfase nas interrelações, mais do que
nas tarefas.

- As práticas
organizativas são
construídas socialmente
com base nas
experiências subjetivas
e na interação das
pessoas;
- Privilegia menos o ato
de organizar e mais a
“ação organizadora”,
com valores e práticas
compartilhadas.
- A ação organizadora
valoriza muito as
interpretações, os
valores, as percepções e
os significados
subjetivos, destacando
o caráter humano e
preterindo o caráter
formal, estrutural,
normativo.

- busca a realização dos objetivos
comuns assumidos por todos;
- Defende a forma coletiva para
tomada de decisão
- Acompanhamento e avaliação
sistemáticas com finalidade
pedagógica: diagnóstico,
acompanhamento dos trabalhos,
reorientação de rumos e ações, tomada
de decisões.
- Todos dirigem e são dirigidos, todos
avaliam e são avaliados.
- Ênfase tanto nas tarefas quanto nas
relações.

- Mais ênfase nas
tarefas do que nas
pessoas.
Fonte: Autora a partir de Libâneo, Oliveira e Toschi (2009, p. 323-328).

Segundo o autor, as concepções, esquematizadas na tabela acima, representam estilos
de gestão em traços gerais. Mas é preciso afirmar, mais uma vez, que estas características não
se apresentam de forma singular em situações concretas, pois traços de uma concepção podem
ser encontrados em outras, embora seja perfeitamente possível identificar um estilo mais
dominante nas práticas de gestão de cada profissional. Não podemos analisar um
acontecimento isolado do contexto da vida de um profissional e então ‘rotulá-lo’ como
executor de determinada praxe.
Estudando os documentos das entidades científicas e acadêmicas do Brasil,
observamos que a gestão proposta indica um caminhar crescente rumo aos níveis sociocríticos
de gestão (democrático-participativa, interpretativa e autogestionária) de forma democrática.
Vejamos esta concepção segundo a visão do Pesquisador Jamil Cury.

2.5 – Gestão democrática(
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Conhecendo a história de vida36 do professor Cury, podemos entender a predisposição
dele por uma gestão democrática. Utilizando a etimologia da palavra gestão, ele esclarece que
gestão é um termo que provém do latim e significa: levar sobre si, carregar,
chamar a si, executar, exercer, gerar. Trata-se de algo que implica o sujeito e
um dos substantivos derivado deste verbo nos é muito conhecido. Trata-se
de gestatio, ou seja, gestação isto é: o ato pelo qual se traz dentro de si algo
novo e diferente: um novo ente. Ora, o termo gestão tem sua raiz etimológica
em ger que significa fazer brotar, germinar, fazer nascer. Da mesma raiz
provêm os termos genitora, genitor, gérmen. A gestão, neste sentido, pode,
por analogia, ser comparável àquela pela qual a mulher se faz mãe ao dar a
luz a uma nova pessoa humana. Pode-se vislumbrar aqui uma postura
metodológica que implica um ou mais interlocutores com os quais se dialoga
pela arte de interrogar e pela paciência em buscar respostas na arte de
governar (CURY, 2002, p. 164)

Nesta simetria, o gestor gera, viabiliza novas possibilidades por meio da mediação e
conciliação de ideias de várias pessoas. Ainda segundo Cury (2002, p. 173), “gestão
democrática é a gestão de uma administração concreta” de autoridade compartilhada, marcada
pela transparência, impessoalidade, autonomia, participação, liderança, trabalho coletivo,
representatividade e competência; buscando sempre uma decisão por meio de um processo
que tenha a deliberação pública e a participação como princípio, o diálogo como método e
fundamento. Esta concepção de gestão democrática aliada aos níveis sociocrítica foi pleiteada
pelos educadores nos eventos e documentos produzidos nas décadas de 1980 e 1990. Ainda
hoje, essa é uma bandeira dos profissionais da educação que lutam para que a gestão escolar e
educacional seja pautada por deliberação pública com o maior número de participantes
possível.!
É preciso pontuar que deliberação e decisão são momentos distintos. Aquele é ato
típico de órgão colegiado e representativo que por meio de discussões sobre determinado
assunto reduzirá as muitas opiniões/vontades a uma única, tornando a decisão final consensual
(CURY, 2002). Em uma gestão realmente democrática a participação tem que existir de fato,
ser voluntária e concedida. Contudo, variados tipos, modos, graus e níveis de participação
podem acontecer no cotidiano das instituições.

36 Fragmentos da história de vida do professor Carlos Roberto Jamil Cury pode ser encontrado a partir do
tópico 3.1 – Narrativa de formação, no capítulo 3 – Abordagem (auto)biográfica.
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Segundo Bordenave (1994), quanto ao tipo, há a participação de fato ou espontânea;
os modos podem ser imposta, voluntária, provocada, concedida ou manipulada. Os diferentes
graus referem-se ao controle dos membros sobre as decisões que variam de expectadores a
atuantes nos vários níveis de participação: informação, consulta facultativa, consulta
obrigatória, elaboração ou recomendação, cogestão e autogestão. Sendo a informação o menor
grau de participação posto que as pessoas são informadas de decisões já sacramentadas pelo
gestor; a consulta facultativa é ato discricionário do gestor que consulta a comunidade quando
e se quiser; diferente da consulta obrigatória quando os sujeitos devem ser consultados; na
elaboração ou recomendação o grau de participação se eleva, pois os membros têm a
oportunidade de apresentar propostas e medidas que serão aceitas ou rejeitadas; na cogestão
os rumos da instituição são compartilhados por meio de codecisão e colegialidade; o grau
mais elevado de participação é a autogestão porque o grupo determina os objetivos, escolhe os
meios, estabelece o controle sem interferência de uma autoridade externa, desaparecendo a
diferença entre chefia e subordinados. Observemos o esquema seguinte que ilustra o
comportamento de gestores e comunidade.
Quadro 3 - Esquema de controle e participação

Fonte: Adaptado de Bordenave (1994, p. 31)

A participação viabiliza o crescimento da consciência crítica, fortalece o poder de
reivindicação da comunidade e possibilita um controle maior dos atos das autoridades. Quanto
menor o grau de participação (informação), maior é o controle unilateral exercido pelo gestor
e menor a liberdade da comunidade. Para Bordenave (Idem), as qualidades pessoais do gestor,
a filosofia social da instituição e a estrutura social condicionam o grau, o nível e a qualidade
da participação das pessoas nas questões relevantes ou não.
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Vários autores partilham da mesma ideia: ninguém nasce feito, democrático ou
participativo, mas aprendemos e aperfeiçoamos nossas habilidades de ser e estar por meio de
experiências e reflexões ao longo da vida (FREIRE, 2001; BORDENAVE, 1994;
BRAGANÇA, 2009, 2011; BONDIA, 2002; JOSSO, 2002). Nesse aprendizado de
democracia e participação, o diálogo é método e fundamento (CURY, 2002). Diálogo não
significa apenas conversa, mas também empatia, isto é, colocar-se no lugar do outro tentando
entender um ponto de vista diferente; diálogo é respeitar opiniões contrárias, acatar a decisão
da maioria, partilhar experiências vividas, compartilhar informações, ouvir atentamente. O
diálogo é o instrumento primário da participação que é aprendida e aperfeiçoada pela prática e
reflexão. Conforme Bordenave (1994), a qualidade da participação melhora quando as
pessoas aprendem a administrar conflitos, clarificar sentimentos e comportamentos. Cury
(2002, p. 173) ressalta o carácter ampliado da gestão educacional e as consequências disto:
por implicar tanto unidades escolares como sistemas de ensino, a gestão vai
além do estabelecimento e se coloca como um desafio de novas relações
(democráticas) de poder entre o Estado, o sistema educacional e os agentes
deste sistema nos estabelecimentos de ensino.

O autor discorre sobre os desafios da prática de uma gestão democrática: desconstruir
desigualdades, discriminações e posturas autoritárias para construir um espaço de
oportunidades iguais e tratamento igualitário entre todas as pessoas. Esse exercício de
(des)construção só é possível por meio de um diálogo verdadeiro. Para Bordenave (1994, p.
51), isto só é viável “entre iguais ou entre pessoas que desejam igualar-se”. Um gestor
educacional deve empenhar-se na prática de uma mediação dialógica com e entre Estado,
sistema, escola e comunidade. Dentro de uma concepção de gestão democrática, o diretor
deve “distribuir autoridade entre os vários setores da escola” (educadores, funcionários,
alunos e pais), dividindo as responsabilidades, fortalecendo a escola e formando um núcleo de
pressão, possibilitando a reivindicação por autonomia e recursos nas instâncias superiores
(Idem, 2016, p. 16). O desafio de construir, desenvolver e aperfeiçoar relações democráticas
entre as pessoas dos vários níveis da educação, deve ser enfrentado também na formação dos
profissionais da educação e estender-se no cotidiano do exercício profissional e da vida.
Atualmente, nas instituições de ensino brasileiras, temos os conselhos ou colegiados
escolares. Com atribuições deliberativas eles buscam resolver as questões da instituição
democraticamente, porém nem sempre conseguem implementar as deliberações porque o
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órgão nunca é diretivo, a função de direção é exclusiva do diretor escolar. Paro (2011)
esclarece esse mecanismo conflituoso de funcionamento do conselho e a posição contraditória
do diretor enquanto membro do mesmo. Como gestor da instituição, ele é o representante do
Estado, mas, embora esteja investido de autoridade máxima, não tem poder para fazer valer a
sua própria vontade, se esta for contrária a dos órgãos superiores que ele representa. Dai
advém uma das maiores dificuldades de uma gestão colegiada, “a vulnerabilidade do diretor
que, obediente às determinações do Estado, deve assumir a responsabilidade também pelas
deliberações do conselho, porque é a ele, diretor, não ao conselho, que o Estado pede contas
do funcionamento da escola” (Idem, p. 62).
Para garantir que o colegiado não delibere de forma contrária aos interesses do Estado,
o diretor escolar tenta influenciar 'politicamente' na composição do conselho. Ao questionar
esta atual estrutura da escola, Paro (2011) propõe uma direção colegiada por meio da criação
de um conselho diretivo, promovido de forma eletiva, formado por quatro educadores
escolares que atuariam como coordenadores administrativo, financeiro, pedagógico e
comunitário. Embora as decisões fossem tomadas de maneira coletiva, cada coordenador teria
maior responsabilidade na sua área, sendo o conselho diretivo o responsável último pela
gestão da escola (PARO, 1999 apud PARO, 2011).
A proposta de Paro está no contexto da estratégia política (BOWE; BALL; GOLD,
1992 apud MAINARDES, 2006) e pode ser utilizada para enfrentar a vulnerabilidade do
diretor escolar frente ao Estado, minimizando a desigualdade de poder em uma gestão
democrática. Os princípios da direção colegiada foram testados em Aracajú, mas não foram
apreendidos por completo pelos membros daquele conselho porque eles ainda têm
incorporado no modo de agir muitos traços da concepção tradicional de gestão unilateral
(PARO, 2011).
Como temos discorrido, aprendemos a ser democráticos participando, dialogando,
respeitando as opiniões divergentes com empatia. Mas este exercício não pode ser iniciado na
prática profissional. Ele precisa acontecer na vida, portanto é necessário que ele seja
'perseguido' enfaticamente na formação acadêmica proporcionando situações verídicas e
reflexivas. Como bem afirma Sander (2009, p. 76), a conquista da gestão democrática na
educação não foi uma concessão governamental, mas uma conquista histórica que exige
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“compromisso político e sólida formação pedagógica”, elementos fundamentais para que esta
concepção se efetive.
Segundo Gonzalez e Bernardo (2013), duas concepções de gestão democrática
coexistem

no

campo

educacional:

uma

formal

e

burocrática

fundamentada

na

descentralização e outra que valoriza a autonomia da escola com participação da comunidade
escolar. É perceptível nos documentos do governo e das entidades acadêmicas estas
concepções. As políticas públicas educacionais orientadas pelos organismos internacionais
estabelecem a descentralização como forma de minimizar a atuação do Estado e diminuir suas
responsabilidades por meio de privatizações, terceirizações e parcerias (JESSOP 1993 apud
ARIENTI, 2003). Entendemos o termo parceria segundo a definição de Bezerra (2008, p. 6364), como sendo
a reunião de esforços entre o Poder Público e o setor privado para a
concretização de objetivos de interesse público, a partir de iniciativas
legislativas (termo de parceria), bem como da sua aceitação pela doutrina no
âmbito do Direito Público. Cabe ainda, nesta perspectiva, a designação de
todas as formas de sociedade que, apesar de não formarem uma nova pessoa
jurídica, se organizam entre os setores público e privado, para a consecução
dos interesses públicos.

Para efetivar as parcerias diversas políticas são realizadas: compra de material
apostilado, aquisição de sistemas de gestão elaborados por instituições com ou sem fins
lucrativos, ampliação de matrículas pagas com recursos públicos em instituições privadas, etc.
(ADRIÃO; PERONI, 2009). Neste contexto, o governo assume e implementa na educação a
forma de gestão gerencial, incluindo nas políticas públicas educacionais metas, avaliações e
controle. Marcas do gerencialismo que prioriza os resultados financeiros, mesmo numa escola
(SHIROMA; EVANGELISTA, 2011). Para o governo a avaliação é instrumento
indispensável para a gestão do sistema educacional e melhoria do ensino (BRASIL, 2001). Na
LDB/1996 normas de medida e controle de regulação da educação foram introduzidas em
escala nacional:
Art. 9º A União incumbir-se-á de:
V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação;
VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no
ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de
ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do
ensino;
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§ 2° Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, a União terá acesso
a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e
órgãos educacionais (BRASIL, 1996).
Neste processo avaliativo estão incluídos, em regime de colaboração, os entes federados

(BRASIL, 1996), pois o governo precisa atingir os indicadores estabelecidos pelo Banco Mundial
a fim de melhorar os dados estatísticos educacional para não perder empréstimos internacionais
nem receber punições (COCCO, 2013). Assim, a gestão escolar é marcada pela noção de
qualidade e adequação às demandas da restruturação produtiva (ADRIÃO; PERONI, 2009).

Nas diretrizes do curso de Pedagogia o termo avaliação é utilizado 14 vezes, deverá o
egresso estar apto a participar da gestão das instituições contribuindo para avaliação do
projeto pedagógico e avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e
não-escolares (BRASIL, 2006). Neste contexto está incluída a avaliação em larga escala,
intimamente ligada a (re)distribuição de recursos que o governo repassa às escolas, o que
coloca os gestores em um terreno pantanoso. A Fundação Carlos Chagas ao divulgar os
resultados de uma pesquisa sobre os usos da avaliação externa por equipes gestoras e
profissionais docentes (SILVA et al., 2013), mostrou que alguns profissionais preparam os
alunos para as provas com simulados e outros impedem que alunos de menor desempenho
façam as avaliações do governo, mascarando os resultados e desvirtuando o propósito que é
utilizar os dados como diagnóstico para melhorar as práticas pedagógicas e a gestão da escola
(ROSISTOLATO; PRADO; FERNÁNDEZ, 2014). Vidal e Vieira (2011, p. 430) revelam que
em muitos municípios a nota do IDEB passou a ser o “elemento norteador, por excelência, da
política municipal de educação” e que as propostas curriculares estão reduzidas as matrizes da
prova Brasil. O governo utiliza os resultados das avaliações em larga escala para “verificar” a
qualidade do ensino nas escolas, controla a distância os entes federados, combinando
avaliação e fixação de metas, como podemos observar no Plano de Metas Compromisso
Todos pela Educação37. A concepção de gestão democrática das associações científicas é bem
diferente desta perseguida pelo governo.
No Plano Nacional de Educação proposto pela sociedade brasileira, os indicadores
fundamentais para a construção de uma gestão democrática são
37 O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação é um programa estratégico do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. É um
compromisso com 28 diretrizes a serem cumpridas pelos Estados e municípios, por meio de um plano de
Ações Articuladas (PAR).
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a autonomia, a representatividade social e a formação da cidadania. Assim, a
gestão democrática da educação não constitui um fim em si mesma, mas é
um objetivo estratégico no processo de superação do autoritarismo, do
individualismo e das desigualdades sócio-econômicas (CONED, 1997, p. 34).

Tendo em vista que nas diretrizes do curso de Pedagogia as duas concepções de gestão
democrática estão postas, o gestor precisa ter uma compreensão holística do processo
educativo para que a gestão democrática desenvolvida seja administrativa, pedagógica e
colegiada, como pontuam Gonzalez e Bernardo (2013).
Esta questão leva-nos a discussão sobre currículo que não vamos discorrer para não
fugir ao foco do nosso estudo. Apenas gostaríamos de pontuar que as muitas críticas negativas
feitas a reestruturação dos currículos, por força das DCN-Pedagogia de 2006, tiveram a
chance de serem retomadas, discutidas e incorporadas às matrizes curriculares, tendo em vista
as exigências da Resolução CNE n.º 02/2015 que instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica
(BRASIL, 2015). Esta determinou que nas licenciaturas, incluindo aqui o curso de Pedagogia,
predominem os tempos dedicados à constituição de conhecimento sobre os objetos de ensino,
tendo as IES que reconfigurar a carga horária da formação inicial. Ainda é muito cedo para
levantarmos conclusões, esta política será reinventada, reinterpretada no contexto da prática
pelos profissionais da educação. Nesta arena as imprecisões, as contradições e omissões da
política geram novos contextos. Vejamos este movimento que já acontece há uma década em
relação a gestão nas DCN-Pedagogia.

2.6 – Gestão nas DCNP e suas implicações

As DCNP acabaram com a figura do especialista formado para Administração,
Supervisão, Orientação ou Inspeção escolar, formando o egresso do curso de Pedagogia para
atuar na docência, gestão e pesquisa em espaços diversos: escolas, Educação Infantil, Anos
Iniciais, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio, nos serviços de Coordenação e
Orientação Educacional, na Inspeção e Supervisão escolar, ONGs, empresas, nos programas
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sociais, nos serviços para a terceira idade, nos serviços de lazer e animação cultural, na
requalificação profissional e aonde mais sejam previstos conhecimentos pedagógicos
(BRASIL, 2006). Embora a gestão seja um dos eixos norteadores deste documento, não há
uma conceituação do mesmo como foi feito para a docência no 2º artigo. Tornando ainda
mais amplo a interpretação do termo.
Alguns autores como Vieira (2007, p. 61) separam a gestão educacional da gestão
escolar, sendo a primeira o “espaço das ações dos governos, sejam eles federal, estaduais e
municipais. Diz respeito, portanto, aos seus diferentes órgãos, assim como aos seus
integrantes, desde detentores de cargos mais elevados aos mais simples servidores”. Já a
gestão escolar trata das incumbências que cada instituição de ensino possui: elaborar e
executar a proposta pedagógica, administrar pessoal, recursos materiais e financeiros, zelar
pelo ensino e aprendizagem dos alunos. Dourado (2007), argumenta que na gestão é preciso
considerar a centralidade das políticas educacionais e dos projetos pedagógicos das escolas, a
implementação de processos de participação, decisão e autonomia nos espaços sociais, efetiva
articulação com os projetos de gestão do MEC, das secretarias estaduais e municipais, com os
projetos político-pedagógicos das instituições e o amplo envolvimento da sociedade. Nesse
sentido, gestão educacional e escolar são interligados; observamos que esse é o entendimento
nestas diretrizes.
O texto político das DCN-pedagogia é fruto do consenso de vários grupos de interesse,
entre eles as associações acadêmicas, instituições privadas, governo e organismos
internacionais. Na formulação destas diretrizes tivemos a luta da Anfope, na defesa de uma
formação ampla do professor-pedagogo-gestor-pesquisador que buscava romper com a
dicotomia entre o especialista e o professor (BRZEZINSKI, 2012), tendo como bandeira a
indissociabilidade entre docência e gestão. Os diagnósticos realizados pelo Banco Mundial
apresentavam a fórmula neoliberal que pregava a insuficiência das instituições, no caso do
Brasil, afirmavam que as IES brasileiras não formam adequadamente os docentes para os
desafios da sociedade contemporânea; os cursos de graduação são longos, essencialmente
teóricos e quase inflexíveis; portanto, na opinião deste organismo internacional é necessário
adequar o currículo e o professor à realidade porque o mundo moderno exige profissionais
flexíveis, capazes de gerir imprevistos, inovadores, pró-ativos e eficientes (DELANNOY;
SEDLACEK, 2000 apud SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011). Assim, desde a
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década de 1990, agências internacionais recomendavam em documentos38 a preparação do
professor-gestor, seguindo uma concepção pragmatista de educador que deve ser preparado
para resolver problemas concretos, mesmo que a formação teórica e política seja empobrecida
(ANFOPE, 1992).
A divergência de interesse dos múltiplos grupos fica evidente na diversidade de
sentido dos termos-chave, segundo Mainardes (2006) essa é uma das características dos textos
oficiais que são internamente incoerentes e contraditórios. Vemos isto nas DCN-Pedagogia
em relação a gestão:
Art. 3º (...) Parágrafo único - Para a formação do licenciado em Pedagogia é
central:
(…) III - a participação na gestão de processos educativos e na organização
e funcionamento de sistemas e instituições de ensino.
(…)
Art. 4º (...) Parágrafo único - As atividades docentes também compreendem
participação na organização e gestão de sistemas e instituições de
ensino,(…)
Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a:
(…)
XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando,
acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em
ambientes escolares e não-escolares; (BRASIL, 2006, grifo nosso)

Estes primeiros artigos não estabelecem uma divisão técnica de trabalho, abarcam a
gestão educacional e escolar sem marcar o limite de uma e outra. Os egressos do curso de
Pedagogia enfrentam as imprecisões conceituais do texto da lei em relação as definições
operacionais de suas atividades profissionais. Campos científicos, setores profissionais, áreas
e locais de atuação do gestor misturam-se no texto oficial (LIBÂNEO, 2006), de fato, “não
está claro se cabe ao curso apenas propiciar competências para o professor participar da
organização e da gestão ou prepará-lo para assumir funções na gestão e organização da escola”
(idem, p. 845) (planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de projetos e

38 OIT. Lifelong Learning in theTwenty-first Century. The changing role of educational personnel. Genebra:
OIT, 2000. Disponível em: < http://ilomirror. library.cornell.edu/public/english/ dialogue/sector/techmeet/
jmep2000/jmepr1.htm>;
OEI. Calidad de la Educación. Sonsonate, El Salvador, 19 de Mayo 2008.
Disponível em: http:// www.oei. es/pdfs/CalidadlaEducacion.pdf; UNESCO. Proyecto regional de
educación para América Latina y el Caribe (PRELAC). Primera reunión intergubernamental del proyecto
regional de educación para América Latina y el Caribe [en línea]. La Habana, Cuba, 14-16 de noviembre,
2002. Disponível em: <http://unesdoc. unesco.org/images/0013/00 1316/131657so.pdf>.
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programas educacionais). O que temos visto é que em nome da polivalência, o pedagogo tem
'tapado' os buracos na escola, aonde falta um profissional, ele se encaixa como uma luva.
Segundo Evangelista e Triches (2012), atualmente, gestores e professores estão em
crise de identidade devido à exigência da participação de todos na gestão. Estas autoras
realçam as repetidas vezes que aparecem nas diretrizes do curso de Pedagogia o “tripé
'planejamento-execução-avaliação', evidenciando-se o realce dado à prática do professor e ao
controle dos resultados de seu trabalho sob a perspectiva da mensuração” (Idem, p. 190).
Neste sentido, a gestão pressupõem “resultados, cumprimento de metas, participação, inclusão,
envolvimento e empreendedorismo” (Idem). Na opinião de Rosistolato, Prado e Fernández
(2014), no Brasil não existe uma política de formação para o uso de dados produzidos pelas
avaliações em larga escala. Mas há a exigência de que os gestores utilizem estes dados para o
planejamento de ações educacionais melhores.
As DCN-Pedagogia determinam ainda o estilo de gestão que deverá permear o
currículo do curso, democrática:
Art. 6º A estrutura do curso de Pedagogia, respeitadas a diversidade nacional
e a autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-á de: I - um núcleo
de estudos básicos que (…) articulará:
(…) b) aplicação de princípios da gestão democrática em espaços escolares
e não-escolares; (BRASIL, 2006, grifo nosso)

O egresso do curso de Pedagogia, deverá rever seus princípios de relação interpessoal,
realinhando-os a proposta democrática, pois a implementação e a aplicação dos princípios da
gestão democrática são partes imprescindíveis da função de gestão.

Muitas vezes no

cotidiano escolar aparece o contraditório, como gerir democraticamente uma instituição em
que a forma de provimento para o cargo de direção é a nomeação por critérios políticopartidário? Segundo dados do observatório do PNE (2013), atualmente, no Brasil, 34% das
nomeações para o cargo de diretor das escolas públicas são feitas por indicação política.
A respeito da teoria e prática no curso, as DCN estabelecem o seguinte:
Art. 8º Nos termos do projeto pedagógico da instituição, a integralização de
estudos será efetivada por meio de:
I - disciplinas, seminários e atividades de natureza predominantemente
teórica que farão a introdução e o aprofundamento de estudos, entre outros,
sobre teorias educacionais, situando processos de aprender e ensinar
historicamente e em diferentes realidades socioculturais e institucionais que
proporcionem fundamentos para a prática pedagógica, a orientação e apoio a
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estudantes, gestão e avaliação de projetos educacionais, de instituições e
de políticas públicas de Educação;
II - práticas de docência e gestão educacional que ensejem aos
licenciandos a observação e acompanhamento, a participação no
planejamento, na execução e na avaliação de aprendizagens, do ensino ou de
projetos pedagógicos, tanto em escolas como em outros ambientes
educativos;
(…) IV - estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a
assegurar aos graduandos experiência de exercício profissional, em
ambientes escolares e não-escolares que ampliem e fortaleçam atitudes éticas,
conhecimentos e competências:
(…) e) na participação em atividades da gestão de processos educativos,
no planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e
avaliação de atividades e projetos educativos; (BRASIL, 2006, grifo nosso)

Segundo Brzezinski (2012), essas orientações oferecem bases epistemológicas,
científicas, pedagógicas e praxiológicas para uma formação unitas multiplex do pedagogo
professor-pesquisador-gestor. Resultados parciais de uma pesquisa realizada pela própria
autora, em universidades públicas brasileiras, localizadas nas 5 regiões do país, tinha como
objetivo apontar as tendências na formação do pedagogo, demonstram que
no tocante às tendências das políticas de formação do Pedagogo pós
DCN/2006, permite revelar que nos PPP das 22 universidades emerge uma
tendência predominante: formar o Pedagogo para o exercício da profissão
como Professor da Educação Básica na Educação Infantil e nos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental. Com esta tendência desvela-se a opção das IES
pesquisadas pela docência como base da identidade profissional do
Pedagogo (BRZEZINSKI, 2012b, p. 13).

Ter a docência como foco principal nas instituições de ensino superior é uma
constatação já ratificada em outras pesquisas que focaram os estudos nos Projetos Políticos
Pedagógicos, nas ementas e nas matrizes curriculares do curso de Pedagogia (BRAGANÇA,
2012a; DIAS, 2012; GATTI; NUNES, 2008). Estes mesmos estudos ainda comprovam que a
gestão tem uma carga horária inexpressiva e a pesquisa está restrita ao TCC. A análise das
disciplinas obrigatórias do curso de Pedagogia, categorizadas por Gatti e Nunes (2009),
segundo a dependência administrativa, revela ainda a inexistência de disciplinas voltadas à
gestão em ambiente não escolar e o número ínfimo de matérias que abordam o contexto
escolar.
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Tabela 5 – Disciplinas obrigatórias, por dependência administrativa

Fonte: (GATTI; NUNES, 2008, p. 29)

Para desenvolver uma gestão educacional e escolar democrática é preciso que os
educadores tenham formação para o exercício das funções administrativas e pedagógicas,
assim todos serão potenciais candidatos a direção escolar, como bem afirma Paro (2009).
Talvez, esta tenha sido a motivação para incentivar a pluralidade de disciplinas nos currículos
a fim de formar profissionais flexíveis e polivalentes. A pluralidade de enfoques formativos
que passou a vigorar e a minoração no currículo da gestão e da pesquisa dificultam o preparo
do egresso para atuar em áreas especificamente elencadas nas DCN, ao findar o curso ele
estará apto para desempenhar funções para as quais não foi preparado. É preciso evitar o
retorno ao padrão taylorista/fordista que enfatiza o aprendizado das funções com o próprio
trabalho, ou seja, a vivência ensina o trabalhador.
Avalio que a formação do gestor no contexto do curso de Pedagogia está fragmentada
e deficiente para o desempenho das funções estabelecidas nas diretrizes de 2006. O curso
deveria formar minimamente o professor-gestor-pedagogo para desempenhar as funções
elencadas no documento, viabilizando a formação de sujeitos em instituições escolares ou não.
Minha expectativa é que o curso forme um profissional que consiga pensar e agir frente aos
desafios educacionais cotidiano de forma consciente e compartilhada; compreendendo o
funcionamento da escola e de outros espaços onde a educação também acontece, sabendo
intervir deliberadamente na prática educativa desenvolvida nestes locais sem cair no
verbalismo ou no ativismo.
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Depois de mais de uma década da reformulação do curso de Pedagogia, percebo que o
curso não tem conseguido formar o professor-gestor-pesquisador como estabelecido nas
diretrizes. Esta tarefa é de proporções múltiplas e exigem das agências formadoras
interdisciplinaridade curricular em lugar de fragmentação. O curso forma basicamente para a
docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais, sendo a gestão uma função a ser
apreendida na prática profissional e a pesquisa um acessório. Contudo, voltemos a questão da
gestão.
!

Como já pontuamos neste capítulo, o estilo de gestão está intimamente ligado a

filosofia social da instituição, a estrutura social do gestor, suas qualidades e conduta que são
fundamentadas nas experiências vividas. Sendo assim, o processo de construção identitária de
todo profissional é influenciado pelas características pessoais e pelo seu percurso de vida.
Observaremos estas questões no próximo capítulo conhecendo alguns momentos formadores
da biografia educativa dos professores Iria Brzezinski, Márcia Angela da Silva Aguiar, Maria
Amélia do Rosário Santoro Franco, Selma Garrido Pimenta, Dermeval Saviani e Carlos
Roberto Jamil Cury.

3 – NARRATIVA, UM POTENCIAL FORMATIVO (

Quando queremos nos apropriar
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da nossa vida, nós a narramos.
Delory-Momberger

As entrevistas biográficas são dispositivos de apropriação da vida, sendo
potencialmente formativas tanto para o pesquisador como para os entrevistados, como afirma
Kramer (1998, apud BRAGANÇA, 2009); mesmo que o objetivo seja apenas a recolha de
informações por meio de narrativas, o movimento de elaboração desenvolvido pelo sujeito
tende a ser instituinte de novas formas de ser e de estar no mundo (BRAGANÇA, 2009). Este
capítulo basicamente tratará deste assunto, mas foi construído considerando três tópicos
distintos.
No primeiro momento deste texto, desenhamos os caminhos percorridos para
encontrar os seis profissionais, sujeitos desta pesquisa, que vivenciaram o contexto de
influência das DCN-Pedagogia e a metodologia de análise utilizada para estudar as narrativas
destes professores. No segundo, apresentamos a abordagem (auto)biográfica, sua origem e
desenvolvimento, resumidamente, e a potencialidade dos trabalhos fundamentados neste
aporte metodológico. E finalmente, no terceiro ponto deste capítulo, sistematizamos as
narrativas dos seis docentes entrevistados em torno de eixos nos quais os sujeitos organizaram
suas narrativas individuais, buscando contextualizá-las com o momento político e social
vivido por eles no Brasil. Observemos, então, a trajetória para encontrar os professores Iria
Brzezinski, Márcia Angela da Silva Aguiar, Maria Amélia do Rosário Santoro Franco, Selma
Garrido Pimenta, Dermeval Saviani e Carlos Roberto Jamil Cury; bem como a metodologia
de análise empregada para estabelecer um dialogo entre as narrativas de formação destes
profissionais notáveis.

3.1 – Caminhos da pesquisa(
Nosso foco neste estudo era realizar uma pesquisa qualitativa e interpretativa, portanto,
trabalhamos com análise documental, estudando os documentos que regulamentaram o curso
de Pedagogia desde a sua institucionalização em 1939 e com a narrativa de formação de
professores notáveis que vivenciaram o período de debates informais e formais das diretrizes
do curso de Pedagogia. No estudo documental, além dos três documentos legais que
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regulamentaram o curso (BRASIL, 1939; 1962; 1969) também analisamos a documentação
do processo 2300100188/2005-02, relativo as discussões das Diretrizes Curriculares
Nacionais do curso de Pedagogia no ano de 2005. Este material, arquivado no Conselho
Nacional de Educação, foi solicitado pelo e-SIC e retirado na sede do CNE em Brasília, por
esta pesquisadora.
Depois da banca de qualificação do projeto de tese, em acordo com a orientadora e coorientadora, Prof.ª Wania Gonzalez e Prof.ª Inês Bragança, respectivamente, elaboramos dois
planos de trabalho: a) Estudar o contexto de influência das diretrizes utilizando a narrativa de
seis professores que participaram do mesmo, ouvindo representantes dos dois grupos dos
educadores e também aqueles que se afastaram do debate; b) Analisar as DCN-Pedagogia em
três contextos: influência, produção do texto e prática por meio de documentos e narrativas
de pedagogos que vivenciam o contexto da prática em espaço formal (escolas municipais) e
espaço não-formal (ONGs); O plano B seria executado caso os sujeitos do plano A fossem
inacessíveis.
Como não seria possível identificar/entrevistar todas as pessoas que vivenciaram o
processo de elaboração das diretrizes para que pudessem partilhar suas histórias,
identificamos alguns profissionais que participaram das Comissões de Especialistas de
Ensino de Pedagogia (CEEPs), das câmaras do CNE e do movimento de educadores para
listar 39 sujeitos potenciais. A partir disto, procuramos elaborar um critério e, então,
selecionamos professores que representavam as duas alas do movimento dos educadores e
outros que afastaram-se do debate.
Em 25 de setembro de 2015, enviei e-mail40 para nove41 professores que vivenciaram
o contexto de influência das DCNP. Obtive resposta positiva do professor Jamil Cury e das
professoras Maria Amélia e Iria Brzezinski; combinamos, então com as professoras, de nos
encontrarmos na 37ª ANPED na UFSC, em Florianópolis para uma conversa, em outubro
daquele mesmo ano. Neste evento estavam presentes sete professores que selecionamos como
possíveis sujeitos da pesquisa. Consegui conversar com todos eles, acertando com alguns
futuros encontros, mas entrevistei apenas as duas professoras já agendadas.
39 Apêndice H.
40 Apêndice F e G.
41 Leda Scheibe, Márcia Angela Aguiar, Helena Costa Lopes de Freitas, Iria Brzezinski, Selma Garrido
Pimenta, José Carlos Libâneo, Maria Amélia Santoro Franco, Dermeval Saviani, Carlos Roberto Jamil Cury.
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No VII Colóquio Internacional de Políticas e Práticas curriculares que aconteceu em
novembro de 2015, na UFPB, em João Pessoa/PB, entrevistei a Prof.ª Márcia Ângela Aguiar
que fez a conferência de abertura naquela ocasião. Nosso encontro, acertado na 37ª ANPED e
agendado por e-mail, aconteceu no hotel Nord Green/PB onde ela estava hospedada.
Tendo em vista que a pesquisa pode ser feita por diferentes meios, a conversa com o
Professor Carlos Roberto Jamil Cury foi feita por skype, em fevereiro de 2016. Conversamos
com professores Dermeval Saviani e Selma Garrido Pimenta na 37ª ANPED, eles indicaram
teses e livros que continham as informações que desejávamos e deixaram aberto a
possibilidade de trocarmos e-mails em eventuais dúvidas, o que foi feito durante o processo
de coleta de dados.
Trabalhamos com a análise de conteúdo para tratar os dados coletados por meio das
narrativas. Segundo Franco (2012), análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de estudo
das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo da mensagem que permite ao pesquisador fazer inferências sobre as características
do texto, as causas e/ou antecedentes das mensagens e os efeitos da comunicação.
Trabalhamos com o ponto de vista dos autores da mensagem. Neste exercício, usamos como
unidade de registro o tema, isto é, a análise foi temática. A categorização lexical (classificação
das palavras segundo o seu sentido) foram definidas a posteriori, como pode ser observado no
apêndice D e E. Após as transcrições das entrevistas, efetivamos análise vertical de cada uma
das narrativas de formação e outra horizontal, comparando as narrativas colhidas,
possibilitando a triangulação e a análise dos dados colhidos (BOLÍVAR, 2012; MAZZOTTI e
GEWANDSZNAJDER, 1998). Delineado os caminhos trilhados e a metodologia de análise
aplicada nesta investigação, dediquemo-nos ao estudo da abordagem (auto)biográfica para
perceber a potencialidade desta na pesquisa em tela.

3.2 – Abordagem (auto)biográfica(
Retomando a epígrafe deste capítulo, observamos que a citação de Delory aponta para
a abordagem (auto)biográfica que tem como características revelar a singularidade do sujeito
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inserido nas tramas da dinâmica social e ressaltar que o processo de construção identitária de
todo profissional é influenciado pelas características pessoais e pelo percurso de vida de cada
um. Em termos epistemológicos, este referencial dialoga com diferentes campos de
conhecimento, lançando um olhar diferente sobre a vida e sua dinâmica. Centrada na
discussão da complexa individualidade do sujeito, este aporte teórico tem na inter e na
transdisciplinaridade caminhos para romper as fronteiras disciplinares, o determinismo das
estruturas e o isolamento dos sujeitos; possibilitando o reencontro do indivíduo com eles
mesmo, com as outras pessoas e com o mundo por meio das Histórias de vida
(FERRAROTTI, 1988; NÓVOA, 1992; PINEAU, 1983; 2006; SOUZA, 2007; BRAGANÇA,
2012b). A abordagem narrativa implica também uma pesquisa que se dá a ver por meio da
narrativa do processo vivido. Nesse sentido, pensamos que este aporte enriquecerá a presente
pesquisa, pois os professores que narram suas trajetórias de formação, trazem a potencialidade
da vivência individual entrelaçada por outros sujeitos e pelos muitos movimentos do curso de
Pedagogia.
A narrativa de acontecimentos da vida foi herdado da Europa iluminista e do
movimento de pensamento que se desenvolveu na Alemanha, em torno da noção de Bildung42,
durante o século XVII, este estilo de narrativa deu origem a dois gêneros: autobiografia e
romance de formação, estes encontram sua origem nas práticas espirituais da escrita pessoal
(DELORY-MOMBERGER, 2008). Atualmente, com o fortalecimento das ciências humanas,
encontramos novas formas de produção das narrativas de vida e das publicações nesse campo.
Assim, no final dos anos 1970, o aporte (auto)biográfico se colocou como uma
possibilidade metodológica para os debates da educação permanente. Esta abordagem tem se
desenvolvido em variados centros acadêmicos, tendo eclodido em 1983 na Universidade de
Montreal com Gaston Pineau e a obra Produire as vie: autoformation et autobiographie
(PINEAU, 1983). No mesmo ano, motivado pelo primeiro simpósio internacional de
pesquisa-formação em educação permanente na Universidade de Montreal, foi formada a rede
História de vida e autoformação tendo como pioneiros Pierre Dominicé e Marie-Christine
Josso, da Universidade de Genebra; Guy de Villers, da Universidade de Nova Louvain;
Bernadette Courtois e Guy Bonvalot, da Associação de Formação Profissional de Adultos
42

A palavra Bildung é também utilizada com o significado de "formação" de um indivíduo, um povo, uma
língua, uma arte. Sobretudo, este termo alemão tem uma forte conotação pedagógica e designa a formação
como processo (ver BERMAN, 1984).
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(AFPA) da França; António Nóvoa e Matthias Finger, da Universidade de Lisboa (PINEAU,
2006). Na década de 1990, além de uma série de publicações, surgiram as associações que
tinham como objetivo definir, divulgar e facilitar o entendimento dos elementos emergentes
nas redes regionais, nacionais e internacionais (PINEAU, 2006).
No Brasil, neste mesmo período, já estavam disponíveis algumas publicações sobre
relatos autobiográficos e formação docente. Uma referência desta abordagem é o grupo de
pesquisa “Docência, Memória e Gênero”, da Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo (CATANI; BUENO; SOUZA; SOUSA, 1997). Ao trabalhar com a questão da
formação inicial de professores, os pesquisadores passaram a utilizar o recurso das obras
biográficas e de ficção com alunos do Curso de Pedagogia e do Curso da Habilitação
Magistério. O primeiro Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)biográfica – CIPA realizou-se em 2004, na cidade de Porto Alegre e a cada dois anos, este evento acontece em
uma capital brasileira, sediado por uma universidade. Em 2008, a BIOgraph – Associação
Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica - foi fundada tendo entre os seus muitos objetivos
atender às necessidades de pesquisadores individuais ou pertencentes a grupos/redes por meio
da “interlocução com associações de pesquisa e com especialistas, do Brasil e do Exterior;
incentivo à circulação das produções; estímulo à 'crítica e ao pluralismo teórico' no campo da
pesquisa (auto)biográfica” (ABRAHÃO; BRAGANÇA; ARAÚJO, 2014, p. 12). Mesmo
tendo práticas multiformes, ao longo de sua trajetória, a abordagem (auto)biográfica sempre
teve como potencialidade levar o sujeito a refletir sobre a sua própria vida. É uma aposta
biopolítica de reapropriação, “pelos sujeitos sociais, da legitimidade de seu poder de refletir
sobre a construção de sua vida” (PINEAU, 2006, p. 336).
Segundo entendimento de autores que trabalham com este aporte metodológico
(NÓVOA, 1992; JOSSO, 2002; SOUZA, 2007), a pesquisa que trabalha com os
desdobramentos da abordagem (auto)biográfica é produtora de conhecimento individual e
coletivo que potencializa os movimentos de reflexão sobre as próprias experiências, teorias e
práticas. Uma investigação com este referencial possibilita o desenvolvimento de uma
pesquisa-ação-formação que pode efetuar-se por múltiplos aportes técnico-metodológicos,
como podemos observar a seguir.
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Quadro 4 – Abordagem (auto)biográfica: diversidade de aportes teórico-metodológicos
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Fonte: BRAGANÇA (2012, p. 77-78)
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Neste quadro, pela marcação de variadas opções em alguns eixos, percebemos que na
abordagem (auto)biográfica há a possibilidade de conjugar diferentes perspectivas e diversas
formas do pesquisador atuar (Idem). Neste trabalho de tese, utilizaremos as narrativas de
formação como aporte teórico-metodológico, pois interessa-nos conhecer as experiências
formadoras vividas pelos seis profissionais da educação que participaram de uma década de
discussão sobre as DCN-Pedagogia como membros de comissões e grupos e/ou como
influenciadores por meios de redes políticas e sociais.
Ao trabalhar com as narrativas de formação é possível conhecer e analisar o relato de
experiências que ao longo da vida se constituíram de maneira formadora e mostram a força
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desse processo vivido individualmente, marcado, porém, por outros indivíduos (BRAGANÇA,
2012b). A narrativa de formação pode assumir a forma oral ou escrita, baseada no diálogo
entre o pesquisador e o sujeito que conta a sua história, priorizando os fragmentos da vida que
chamamos de filtros. No caso desta investigação, nossos filtros serão as experiências de
formação, escolar, acadêmicas e profissionais que foram significativas e formadoras a ponto
de influenciarem a forma de ser de cada um como pessoa e profissional. Segundo Bragança
(2011), as experiências formadoras são retomadas nas narrativas como reconstrução e estão
ligadas a formação que é um processo interior do sujeito que se permite transformar pelo
conhecimento em todos os espaços e tempos da vida.
Perceberemos neste processo que o entrelaçamento de experiência, memória e
narrativa é inevitável. No debate sobre estes temas, Walter Benjamim é uma importante
referência na literatura brasileira e internacional. Para este autor, a experiência é o que nos
mobiliza e tem um potencial transformador (BENJAMIM, 2012). Larrosa (2002) concorda
com esta definição e mostra que viver uma experiência é cada vez mais raro porque temos
destruído esta possibilidade devido aos excessos de informação, de opinião e de trabalho.
Segundo este autor, nos falta tempo de parar para pensar, olhar, escutar e
sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender
o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a
atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos
acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro,
calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (Idem, p. 24).

Com maestria Larrosa (2002) apresenta o sujeito da experiência, tendo como
referência a palavra no sentido literal em várias línguas. Ele salienta que em espanhol,
experiência significa “aquilo que nos passa”; nesta língua, o sujeito seria o território de
passagem, onde aquilo que acontece deixa marcas, vestígios. Em francês, o sentido seria
aquilo que nos chega, o sujeito dela é um lugar onde chegam as coisas, ele as recebe e lhes dá
lugar. Em português, italiano e inglês, experiência soa como aquilo que nos acontece;
portanto, o sujeito da experiência é um espaço onde tem lugar os acontecimentos. Larrosa
(Idem) conclui o seguinte: seja em que língua for, só vive uma experiência aquele que se “expõe”, se abre, permitindo ser derrubado, tombado, marcado. Podemos, então, perceber que a
capacidade de formação ou de transformação é uma consequência potencial daquele que vive
uma experiência. Larrosa não utiliza o verbo expor no sentido de “por à vista de todos”, mas

96

de “arriscar-se, correr o risco”. Ao analisar as narrativas de formação dos nossos sujeitos,
percebemos que embora cada um “se expôs” de uma maneira, uns correram risco ao enfrentar
o sistema pela militância, outros pela revolução na escola e no trabalho.
Bragança (2011) esclarece que as experiências formadoras, inscritas na memória,
retornam pela narrativa como recriação, ou seja, mobilizadas pela memória, as experiências
são ressignificadas no momento da narração. Portanto, a narrativa indica um caminho de
reflexão sobre a experiência. Narrar e ouvir histórias é a faculdade de intercambiar
experiências (BENJAMIM, 2012).
Ao trabalhar com o conceito de memória, precisamos nos atentar para a questão
seletiva da mesma que funciona como um filtro. Segundo Souza (2007), garimpamos em
nossa memória, consciente ou inconscientemente, aquilo que deve ser dito e o que deve ser
calado. Usando a metáfora do filtro, vamos encontrar em variados autores a indicação do
mesmo por meio de adjetivos ligados a palavra memória, por exemplo, memória-mensagem,
memória

afetiva,

memória-saber,

memória-prazer,

memória-trabalho,

memória

compreensiva (FELGUEIRAS, 2000; COUCEIRO, 1998; PEREZ, 2003a apud BRAGANÇA,
2009). Essas qualificações atribuem sentidos de movimento e ação à memória que não
lembrar todos os acontecimentos; ao contrário, às vezes, obriga-se a esquecê-los, como bem
explica Augé (1998, p. 106), “é preciso esquecer para continuar presente, esquecer para não
morrer, esquecer para permanecer fiel”. Sabemos, portanto, que os sujeitos desta investigação
certamente se esqueceram de alguns fatos, mas o foco da nossa análise buscou rememorar as
fases43 e as pessoas críticas44 no percurso de formação deles e que os tornou o profissional
que eles são atualmente. Interessante foi descobrir que o Professor Saviani é uma pessoa
crítica que marcou a formação de alguns de nossos entrevistados no curso de pós-graduação
na PUC de São Paulo.
Percebemos, então, que experiência, memória e narração são indissociáveis na
abordagem (auto)biográfica que pode viabilizar dupla dimensão, investigação e formação.
Como afirma Benjamim (2012, p. 230), “quem escuta uma história está em companhia do
narrador; mesmo quem a lê partilha dessa companhia”. Assim, o processo de formação é

43 - Fases críticas é um termo utilizado por Bolívar (2012) para identificar momentos nos quais o entrevistado
questiona determinados pressupostos;
44 - Pessoas críticas também é um termo de Bolívar (2012) para destacar aquelas pessoas que tenham
influenciado na biografia da vida do sujeito da pesquisa.

97

implícito porque na narrativa do outro, nos apossamos prioritariamente dos biografemas45 que
podem ser integrados à nossa própria construção biográfica, na medida em que correspondem
ao nosso próprio mundo (DELORY-MOMBERGER, 2008).
Sendo assim, nos debrucemos sobre estas experiências formadoras dos professores Iria
Brzezinski, Márcia Angela da Silva Aguiar, Maria Amélia do Rosário Santoro Franco, Selma
Garrido Pimenta, Dermeval Saviani e Carlos Roberto Jamil Cury.

3.3 – Experiências de formação(
Podemos entender as decisões relativas à direção que as pessoas seguem em suas
carreiras profissionais por meio da compreensão da vida delas (GOODSON, 1992). Para este
tipo de investigação, Dominicé (1988) propõe a escolha de eixos em torno dos quais os
sujeitos organizam suas narrativas individuais, assim sendo, observaremos com mais ênfase
momentos formadores, pontos de rupturas e fases de transições da vida dos nossos
entrevistados, mas entendemos que a biografia educativa é a globalidade de um percurso de
vida. Tendo essa lente como referência de análise, retomamos os áudios das entrevistas para
escutá-los atentamente e com qualidade46.
Os professores Iria, Angela, Maria Amélia, Selma, Saviani e Cury vivenciaram mais
de uma década de discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia;
na arena formal de discussão, no âmbito do CNE, as mulheres pesquisadas, posicionaram-se
de forma direta e de lados opostos; os dois homens, por iniciativa própria, mantiveram-se à
distância, sem tomar partido. Iria e Angela defendiam a docência como base da formação do
pedagogo; para Selma e Maria Amélia “o pedagogo se faz por si subsidiando a docência”
(FRANCO, 2015).
Portanto, dentro do movimento dos educadores, temos três lados no debate das
diretrizes do curso de Pedagogia: aqueles que defendiam a docência como base, os que
lutavam pela formação dos especialistas e aqueles que não tomaram partido. Todos têm,
essencialmente, uma carreira pedagógica, isto é, ao longo da vida trabalharam como

45 - Biografemas são pessoas, eventos sociais, históricos, culturas, imaginários, etc.
46 Escuta atenta é um termo utilizado por Abrahão (2014), é o mesmo que escuta de qualidade, sem a qual a
narrativa torna-se vazia.
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professores em sala de aula, engajados em associações acadêmicas, são colegas de profissão e
formação, defensores da Pedagogia, mas com posicionamentos divergentes. Interessante será
observar as muitas semelhanças e diferenças existentes neste grupo de seis profissionais
notávies da educação.
Goodson (1992, p. 75) afirma que ao estudar a vida dos professores podemos enxergar
“o indivíduo em relação com a história do seu tempo, permitindo-nos encarar a interseção da
história de vida com a história da sociedade, esclarecendo, assim, as escolhas, contingências e
opções que se deparam ao indivíduo”. Nossas escolhas não são casuísticas, elas recebem
influências do contexto sociocultural em que vivemos, este é marcado pela cultura do país,
pela cultura regional, familiar, escolar, religiosa, entre outras. Portanto, pontuaremos estas
questões em meio a apresentação das narrativas dos professores investigados.
Os profissionais entrevistados nasceram entre os anos de 1943 e 1945, no período de
declínio da Era Vargas. Na infância e adolescência, eles vivenciaram um país que
reestabelecia os direitos políticos e conquistava outros, como a participação das mulheres nas
eleições por meio do voto, a partir de 1945. Na escola, porém, as práticas autoritárias ainda
prevaleciam, mesmo que “camufladas”, conforme os relatos de Saviani:
Fiz o curso primário no Grupo Escolar de Vila Invernada, à época (19511954) um galpão de madeira na periferia de São Paulo. Pedagogicamente era
uma escola tipicamente tradicional. Já não havia mais a palmatória, mas a
régua, às vezes, desempenhava a mesma função”. (Informação pessoal47)

Os seis professores formaram-se em três regiões diferentes do país, sul, nordeste e
sudeste. Em Curitiba, Iria ingressou na pré-escola aos três anos de idade, em um colégio de
freiras vicentinas e cursou o Ensino Médio no colégio Sagrado coração de Jesus. Marcia
Angela também estudou em escola de freiras até o Ensino Médio, em Garanhus/Pernambuco.
Maria Amélia, Selma, Jamil Cury e Saviani frequentaram escolas Públicas de São Paulo.

3.4 - Experiências escolares e formação inicial

47 SAVIANI, Dermeval. Memorial descritivo na forma de autobiografia. Mensagem recebida por
chavesdias@terra.com.br em 22 out. 2015.
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Percebemos na narrativa destes sujeitos que a escola é um lugar de memória, isto é,
um espaço onde a memória se fixa, ambiente no qual a pessoa se reconhece e nutre um
sentimento de formação de identidade e pertencimento (NORA, 1993). Marcia Angela Aguiar
passava o dia inteiro no colégio com muitas atividades, tocava na banda marcial, jogava
voleibol; e naquela época, aos 12 anos de idade, já participava do grêmio estudantil
(AGUIAR, 2015, informação verbal). A professora Iria também pontua uma lembrança
semelhante: “No ginásio, eu participei da fundação do grêmio estudantil, daí a militância
começou!” (BRZEZINSKI, 2015, informação verbal). Na época da universidade, a prática da
militância estudantil se intensificou. Quando o AI548 foi instituído pelo governo militar em 13
de dezembro de 1968. Iria e Marcia Angela cursavam Ciências Sociais (UFPR) e Pedagogia
(UFPE), respectivamente. Esta experiência produziu sentimentos diversos, entalhou marcas e
deixou vestígios.
Em 1967 quando eu entrei na universidade, meu irmão já estava saindo; ele
era presidente de um centro acadêmico de Direito e sumiu por noventa dias!
Pegaram ele! Ele teve sequelas até morrer por causa das torturas que sofreu.
Então, daí era um apavoramento na família, porque eu ia para as passeatas, a
cavalaria vinha em cima da gente, porque nos éramos militantes no curso de
Ciências Sociais. (…) Eu tive uma tortura psicológica quando o exército
entrou na nossa sala de estudos e pegaram todos os nossos livros com a
baioneta e nos levaram para o pátio da Universidade Federal do Paraná e
puseram fogo nos nossos livros! O Capital era o que a gente estudava em
Ciências Sociais, nós éramos ousados por estudar isso durante a ditadura. No
dia seguinte, as mesmas pessoas vieram com carabina e com um monte de
livros com a capinha azul escrito: como combater os comunistas. Puseram na
nossa carteira de estudantes e disseram: “é isto que tem que ser dado nesta
sala”. (BRZEZINSKI, 2015, informação verbal)
Quando chegou o AI5, eu estava dentro da universidade, logo no início. Eu
vi como o estado policial se instala porque eu convivia lá no restaurante com
todos os estudantes. Era de lá que partiam as passeatas e era muito
movimento. Quando saiu o AI5, no outro dia, já estava tudo silenciado e
começaram as barbaridades. Eu vi amigos meus desaparecerem, outros
morrerem! Então, pra mim foi um choque muito grande, vê como a
democracia e também todo aquele sonho que o Brasil mudaria, de repente,
aquilo ali foi interrompido. (AGUIAR,2015, informação verbal)
48 AI5 entrou em vigor durante o governo do presidente Artur da Costa e Silva. Este decreto concedia poder ao
Presidente da República para intervir nos estados e municípios, sem respeitar as limitações constitucionais;
suspender os direitos políticos, pelo período de 10 anos, de qualquer cidadão brasileiro; cassar mandatos de
deputados federais, estaduais e vereadores; proibia manifestações populares de caráter político; suspendia o
direito de habeas corpus (em casos de crime político, crimes contra ordem econômica, segurança nacional e
economia popular); impunha a censura prévia para jornais, revistas, livros, peças de teatro e músicas. O
Presidente da República podia dar recesso a Câmara dos Deputados/vereadores e Assembleias Legislativas e
nesse período, assumia as funções dos poderes legislativos (BRASIL, 1968).
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A narrativa destas memórias e a história de vida das professoras Marcia Angela e Iria
revelam que a experiência da militância se apoderou delas, formando e transformando-as no
transcurso do tempo. Esta experiência virou uma paixão e segundo Larrosa (2002, p. 27) “o
sujeito apaixonado não possui o objeto amado, mas é possuído por ele”. Isto pode ser
evidenciado nas palavras da professora Iria (2015, informação verbal): “Eu troquei a minha
faixa de cruzada eucarística, aquela coisa da igreja, pela minha bandeira do grêmio estudantil”.
Todo sujeito que se fez passional por meio de uma experiência tem uma força própria que é
expressa produtivamente em forma de um saber particular e de uma práxis única diferente
daquela da técnica e do trabalho (LAROSSA, 2002). Imbuídas do vigor da militância, as
professoras Iria49 e Marcia Angela50 engajaram-se em diversas associações acadêmicas das
quais participaram como fundadoras e ainda hoje atuam como associadas e/ou membros da
diretoria. Este estilo militante é a marca destas professoras e claramente perceptível nos
discursos e debates em que participam.
Selma Garrido Pimenta cursou Pedagogia também na época da ditadura militar, na
PUC-SP (1961-1965). Quando o AI5 entrou em vigor, ela estava terminando a especialização
em Orientação Educacional, pois nesta época o curso de Pedagogia era regido pelas normas
do Parecer 251/1962, as habilitações podiam ser cursadas posteriores a graduação como sendo
uma “pós-graduação”. Durante a vida acadêmica, ela participou como militante político da
Juventude Universitária Católica (JUC), mas não acreditava na militância armada, opção
seguida por vários colegas da faculdade; mas na revolução pela escola através do trabalho.
Neste sentido, ela viveu o que chama de sua grande descoberta: o trabalho na Escola
Experimental da Lapa, no final dos anos 1960. Segundo a professora Selma aquela escola
era um ginásio da rede Estadual, respaldado pela LDBEN [Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional] que dispõe que os Estados e Municípios têm
liberdade para propor um sistema experimental. (…) O Experimental se
diferenciava, também, porque duas de suas unidades trabalhavam com
segmentos de alunos que se encontravam na “margem”, já que haviam
concluído a quarta série primária, mas foram reprovados no então exame de
admissão. (…) Assim estavam “soltos” na vida. (…) Aí pude experimentar
49 Iria Brzezinski foi secretária-geral da ANPED nas gestões de 1999/2001 e de 2001/2003. Presidiu a
ANFOPE por quatro biênios (1996/1998; 2008/2010; 2010/2012 e 2014/2016).
50 Maria Angela Aguiar foi a primeira presidente da ANFOPE; na ANPED (Associação Nacional de pósGraduação e Pesquisa em Educação) foi Vice-presidente no biênio 1993/1995 e Presidente em 2005/2007 e
2007/2009; na ANPAE (Associação Nacional de Política e Administração da Educação), Presidente de 2011
a 2013.
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uma nova concepção de orientação educacional, voltada aos alunos e
professores (PIMENTA, 2007, p. 154-155).

Retomando a escola como lugar de memória, debrucemo-nos sobre a narrativa de
Maria Amélia Franco. Ela cursou o ginasial em um colégio público, lembra-se do pedido da
orientadora educacional para que auxiliasse as crianças da 5ª série que tinham dificuldades
com as lições de latim, francês e português e não podiam pagar aulas particulares. Assim,
antes mesmo da formação inicial, Maria Amélia aproximou-se do campo da educação
auxiliando aqueles alunos mais carentes e também seus nove irmãos mais novos com as
tarefas da escola durante longos anos.
Carlos Roberto Jamil Cury é o sétimo filho, o caçula de uma família de classe média
de imigrantes libaneses. Aos onze anos de idade foi levado para o seminário como resultado
de uma enquete feita por um padre na aula de ensino religioso. O vigário queria saber quem
gostaria de ir para o seminário e testar a vocação sacerdotal. De gaiatice com o religioso, Cury
e um amigo responderam afirmativamente. Assim, em 1956, ele entrou para o Seminário
Nossa Senhora do Carmo dos padres do Verbo Divino em Araraquara (SP). Interno em
seminários ele concluiu o ginasial, colegial e depois de ter cursado um ano de Filosofia saiu e
concluiu o curso na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Nossa Senhora Medianeira. As
lembranças escolares de Jamil Cury, rementem a diversidade dos colegas de classe: negros,
pobres, ascendentes indígenas, japoneses e mestiços. No seminário, onde fez o clássico e o
científico, aprendeu a conviver com a diversidade regional, pois pessoas de todas as regiões
do país estudavam lá, a arte da negociação e reconhecimento do outro foi uma habilidade
apreendida. As memórias de escola de Saviani apontam para a idade de sete anos quando ele
cursou o primário no Grupo Escolar de Vila Invernada, na periferia de São Paulo. Ao contar
um pouco da experiência vivida nesta escola pedagogicamente tradicional, ele escreve:
O diretor era uma figura temida. Os exames finais de cada série eram feitos
na própria escola, mas não era a professora que formulava as questões e as
aplicava. Esses exames eram feitos perante o inspetor do Estado. Hoje avalio
que não fui um aluno brilhante, mas logrei aprovação sem grandes
dificuldades em todas as séries (SAVIANI, 2015, informação pessoal).

Se a escola primária não motivou Saviani a buscar o máximo dele mesmo, no ginásio
a história foi outra. Todos os meses ao receber o boletim com as notas e a classificação dos
alunos na turma, Saviani mostrava o documento ao vigário que o levara de São Paulo para
estudar no Seminário Nossa Senhora da Conceição em Cuibá. A cada mês, ele era
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invariavelmente classificado em primeiro lugar. Mas em 1958, na 3º série, um colega
empatou com ele com a média 8,8. Quando mostrou o boletim, Saviani relata que recebeu a
seguinte advertência do padre:
“você está relaxando e ficando displicente; o João Bosco já está te
alcançando”. E apontou com o dedo a primeira nota e escorregando-o para a
média geral, falou: “no próximo mês quero ver esta nota (9,5) aqui (na média
final)”. Retirei-me sem nada dizer. O mês seguinte era junho, mês dos
exames semestrais. Prestei exames nas onze disciplinas do currículo e,
recebido o boletim, levei-o até o mencionado padre que o olhou, conferiu na
média final a nota 9,8, me devolveu, virou as costas e se retirou sem dizer
uma palavra (Idem).

Ao analisar o processo vivido por Saviani neste período, verificamos momentos fortes
de rupturas que o influenciaram na maneira de encarar a vida. Para não perder a riqueza das
palavras, transcreveremos literalmente a narrativa, pois a mesma expõe as marcas que
formaram parte da pessoa e do profissional que hoje conhecemos.
Essa experiência em Mato Grosso reveste-se de um sentido contraditório.
Por um lado, a violência da ruptura abrupta com tudo o que me era familiar;
por outro, a riqueza de novas vivências, costumes, lugares, linguagens e até
mesmo etnias que essa experiência propiciou. A violência da ruptura foi
sentida como se eu tivesse sido arrancado, com apenas onze anos de idade,
de meu habitat, projetado nas nuvens (viajei de avião) e depositado num
lugar inteiramente desconhecido. As dores da separação eu as sentia
fisicamente. E acreditava (ou desejava?) estar doente, imaginando que assim
poderiam me mandar de volta para casa. Procurava o padre que havia
viajado comigo e, soluçando quase em prantos, me queixava das dores que
me queimavam as entranhas. Ele, calmamente, colocava uma colher de sal
de fruta em meio copo d’água, me dava para tomar e me despachava de volta
para o internato. Com certeza o sal de fruta não me curou do mal que me
doía na alma; mas o tempo, este sim, se encarregou de o afastar. (…) Muitos
anos mais tarde, já professor universitário, lembrava com humor dessas
peripécias da infância ao receitar um remédio 'infalível' para os que a mim
vinham se queixar das saudades que sentiam. Dizia-lhes: “tomem sal de fruta.
É tiro e queda”(SAVIANI, 20015, informação pessoal).

Conviver com a dor da saudade ensinou Saviani a arte de distanciar-se das emoções ou
neutralizá-las. Parafraseando Larrosa (2002), Saviani foi tombado de tal forma por esta
experiência no seminário que passou a ter uma sensação de desenraizamento quando voltou
para casa depois de três anos e três meses. Ao olhar a paisagem se perguntava, estava
chegando em casa ou estava saindo? Não sabia mais qual era o seu lugar. Ele mesmo revela
os vestígios que ficaram: “Talvez tenha a ver com essa experiência, algumas características
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que adquiri como a auto-suficiência e a indiferença pelos lugares (tanto faz estar aqui como
estar lá; adapto-me a qualquer um sem me ligar efetivamente a nenhum)” (Idem).
Como Iria, Marcia Angela e Selma, Saviani também narra a militância estudantil
vivida no período do golpe militar quando ele era estudante de Filosofia na Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Na PUC participei da militância estudantil, onde já se punha de forma
explícita a questão do Socialismo e já se manifestava alguma influência do
marxismo. Ao longo do curso de filosofia, procurei aliar a militância
estudantil com o estudo sério das disciplinas que integravam o currículo. Em
decorrência do golpe militar, a lei nº 4.464, conhecida como Lei Suplicy,
extinguiu os órgãos de representação estudantil então existentes, criando
outros atrelados à fiscalização oficial. Como nós, estudantes, não aceitamos
a imposição governamental, recusamo-nos a implantar os novos órgãos.
Com isso, em 1965, ficamos privados das entidades de representação e dos
recursos correspondentes. Para contornar essa situação definimos 1966 como
o Ano de Integração de Cursos (AIC). Em consequência, foi constituída uma
Comissão coordenadora do Ano de Integração de Cursos, composta por
representantes de cada um dos cursos. Como membro dessa Comissão
participei da Coordenação das atividades do AIC através das quais
desenvolvemos a mobilização estudantil. A ideologia que ainda predominava
no movimento estudantil era o nacionalismo desenvolvimentista e uma de
suas principais bandeiras era a união de operários, camponeses e estudantes
na luta contra o imperialismo ianque. Assim, nesses conturbados anos da
década de 60, enquanto meu pai e meus irmãos participavam das greves nas
fábricas e nas ruas, eu participava das assembleias e passeatas estudantis. (…)
Em março de 1967, comuniquei aos colegas da Ação Popular (AP) o meu
desligamento do movimento estudantil, justificando-o não apenas pelo fato
de que, uma vez formado, eu deixava de ser estudante, mas, principalmente,
porque me parecia que daquela maneira não era possível avançar, uma vez
que não compreendíamos satisfatoriamente a realidade sobre a qual
queríamos atuar. (SAVIANI, 2015, informação pessoal)

Percebemos que a narrativa do período da militância vivida por Saviani não é marcada
por acontecimentos trágicos, como morte ou perseguição de amigos e parentes, embora,
certamente, tenham ocorrido naquela época. Mas por uma fase crítica (BOLÍVAR, 2012), isto
é, por um momento de questionamento a determinados pressupostos, neste caso, para Saviani,
a falta de clareza de ideais na militância estudantil demostrada pelo desconhecimento da
realidade do Brasil. Essa ausência “fazia com que o movimento estudantil ficasse marcando
passo em torno de palavras de ordem que resultavam abstratas em face da situação real em
que se procurava agir” (SAVIANI, 2015, informação pessoal). Esta conclusão representou um
ponto de ruptura, levando-o ao “desligamento” da militância estudantil e a dedicação a outra
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tarefa: aprofundar os estudos sobre a realidade brasileira a fim de compreendê-la
adequadamente. Na tentativa de realizar esta incumbência, até o início de2017, ele já tinha
publicado mais de vinte e seis obras literárias, dezenas de capítulos de livros e centenas de
artigos científicos.
3.5 – Aproximação do campo da Educação e o estágio da descoberta
Esta produção também foi alimentada pela necessidade que Saviani sentia em escrever
para os alunos “textos de apoio para seminários”. Ao entrar na carreira do magistério, ele
também

experimentou

o

estágio

da

descoberta,

caracterizado

pelo

entusiasmo,

experimentação e exaltação por ser responsável por alunos, programas e tais coisas
(HUBERMAN, 1992). Segundo Saviani (2015), um professor não poder ser um repetidor de
conhecimentos já compendiados, mas um pesquisador, um criador que se posicione frente a
sua área, contribuindo para o desenvolvimento da mesma. Essa fase de descoberta da carreira
foi também o período de aproximação com o campo da Educação que surgiu por meio de um
convite para monitoria nas aulas de Filosofia da Educação, no curso de Pedagogia, para os
alunos do 3º ano, sendo ele ainda aluno do 4º ano de Filosofia.
Embora, parte da trajetória de formação de Saviani apontasse para o sacerdócio como
escolha profissional, contraditoriamente, no momento de maior efervescência espiritual,
vivido por ele no seminário maior, Saviani passou por uma fase de transição quando um
sentimento de urgência o arrebatou, provocando dúvidas radicais e existenciais que exigiam a
definição dos rumos que a vida dele seguiria. Após um ano de internato, ele desistiu do
seminário e transferiu-se para a PUC de São Paulo onde cursou Filosofia. Seminário,
Filosofia, aproximação do campo da educação por meio de convite para lecionar são
acontecimentos semelhantes vividos por outro professor entrevistado nesta pesquisa.
Jamil Cury em sua formação escolar e inicial muito se aproxima de Saviani. Cury
depois de formado no curso de Filosofia recebeu telefonema de um padre, convidando-o para
assumir algumas aulas de Filosofia no clássico do Colégio Sacré-Coeur de Marie em São
Paulo. Ao refletir sobre a proposta, várias coisas o seduziram:
Primeira sedução foi: eu estou nessa área, faço licenciatura, então, é de certo
modo, um escoamento natural; segunda: enfrentar um universo
exclusivamente feminino e de gente de alto coturno social; e terceiro
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elemento: o tempo do professor, sobretudo naquela época, era um tempo que
tinha espaços livres e tinha controle do tempo. Eu achei isso muito
interessante e resolvi assumir. Me dei muito bem, fiquei lá 10 anos. Comecei
em 1966, mas em 1968 foi uma experiência formal, registro em carteira. Em
1972, eu assumi a PUC de São Paulo. E dentro dessa história do tempo livre,
eu lecionava no secundário e lecionava no superior naquele ciclo base
normal. (Cury, 2016, informação verbal).

Para Jamil Cury a aproximação com o campo da Educação aconteceu paralelamente
ao estágio de exploração, como sugere Huberman (1992), tempo de um compromisso
provisório quando o docente pode trabalhar com poucas turmas e investigar os contornos do
ofício. Mas esse estágio prolongou-se e tornou-se um compromisso definitivo, transitando
para a “estabilização”, isto é, Cury escolheu comprometer-se definitivamente com a docência
como profissão. Se deixar seduzir pela opção do magistério, significou para ele eliminar a
chance de trabalhar na empresa Avon, no setor de recursos humanos, selecionando pessoas e
correr riscos no ofício escolhido.
Quando eu entrei, exatamente, há 50 anos atrás, para ser professor em uma
escola secundaria, logo depois veio a se tornar escola de 2º grau, era uma
escola de meninas ricas, em São Paulo. Nós já vivíamos sobre a ditadura,
então foi uma experiência muito interessante, porque fora dos muros da
escola, a gente vivia toda a censura, medo, a repressão, o clima de medo e
insegurança, mas dentro da escola, nós, os professores, formávamos um
corpo coletivo muito bacana, a gente conseguia uma ligação bastante
democrática com as estudantes. Foi no auge da repressão! Eu tive que
conviver muito com os pais das estudantes porque eu era professor de
filosofia e a cada vez que chegava a ser discutido temas mais sociológicos,
assim vamos dizer a sombra da censura, eles queriam saber o que eu estava
ensinando, então, também nessa época houve uma grande negociação
(CURY, 2016, informação verbal).

Em sua narrativa o professor reporta-se precisamente ao período do golpe militar e a
reforma do ensino de 1º e 2º graus pela Lei 5.692/71 que entre outras coisas acabou com a
equivalência entre o propedêutico e o ramo secundário, exigindo a partir de então a
obrigatoriedade de uma habilitação profissional para todos que cursassem o 2º grau (antigo
secundário). O perigo que Cury “corria”, estava em lecionar Filosofia, uma disciplina que
gozava da antipatia dos militares por ter caráter supostamente subversivo e crítico, para o
governo uma matéria que fizesse os estudantes pensar não era interessante. Sendo assim, ela
foi estrategicamente deslocada do núcleo comum do currículo para a parte diversificada. Por
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ter aprendido a habilidade da negociação ao longo de sua formação, Cury conseguiu sair ileso
deste período pouco favorável ao ensino da Filosofia.
Para Iria a inclinação para o campo da Educação motivou-se, principalmente, pelo
ambiente familiar. O pai era um intelectual, advogado de formação, mas dedicava-se a área
das letras (falava 5 idiomas). No tempo de estudo em casa, o pai ajudava os quatro filhos nas
tarefas de português, bem como as outras línguas e a mãe auxiliava-os nas disciplinas exatas.
A narrativa da professora Iria revela a presença dos pais em casa, acompanhando e assistindo
os estudos como sendo fator essencial para que ela tivesse prazer em estudar, influenciando-a
na escolha profissional. A aproximação do campo da Educação aconteceu quando ela tinha
dezoito anos e estava cursando Ciências Sociais. Uma das professoras da universidade Federal
do Paraná, ao chegar do doutorado que havia feito nos Estados Unidos, convidou Iria para
participar como bolsista na pesquisa que estava desenvolvendo. Assim, graduação e o
exercício da pesquisa caminharam juntos. A especificidade da Pedagogia ela buscou depois,
“o golpe militar acabou com nossa profissão de Sociólogo! Extinguiu a profissão. Era
proibido exercer!” (BRZEZINSKI, 2015, informação verbal). A Prof.ª Iria refere-se ao
Decreto-lei n. 869/69 que substituiu a disciplina de Sociologia por Educação Moral e Cívica
no Ensino Superior e nos cursos de formação para o Magistério. Ratificando este decreto, a
Lei 5.692/71 retirou a obrigatoriedade da Sociologia no Ensino de 2º grau, tornando-a
optativa, os formados em Ciências Sociais lecionavam Educação Moral e Cívica. Assim, em
1972, a Professora Iria iniciou a graduação em Pedagogia Orientação Educacional na
Universidade Federal do Paraná (UFRP). Enquanto Saviani, Cury e Iria aproximaram-se do
campo da educação pela formação inicial, Maria Amélia, Marcia Angela e Selma o fizeram
bem antes.
Maria Amélia cresceu em uma “família de pais professores”. O pai era dentista, mas o
que ele gostava de fazer era dar aulas de artes; o avô, embora fosse jurista, lecionava no curso
normal e transmitia a seguinte concepção: “a docência é a mais nobre das profissões”
(FRANCO, 2015, informação verbal). O pai e o avô foram pessoas críticas na vida dessa
professora, isto é, eles influenciaram tão fortemente a biografia dela que a escolha pela área
educacional foi uma consequência. Em sua narrativa ela reconhece isto: “Esse aspecto
familiar é muito forte! É uma influência que entra e não sai mais de você, tanto que eu nunca,
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jamais, visualizei outra possibilidade que não fosse trabalhar com educação” (Idem).
Indiscutível, portanto, a escolha pelo curso Normal e pela graduação em Pedagogia.
Diferente de Maria Amélia que sempre “se viu professora”, Marcia Angela fez o curso
Normal por pressão da família e amigos, seu ideal de formação era o curso de Medicina. Mas
por não ter muitos recursos financeiros, era necessário terminar o Ensino Médio e trabalhar
para ajudar em casa. Um golpe para ela que pensava da seguinte maneira:
Eu achava que as meninas que iam para o curso pedagógico, eram meninas
fracas. Eu era do grupo das meninas fortes! As meninas fortes pediam para
fazer clássico e científico (AGUIAR, 2015, informação verbal).

Depois de muito choro, Angela convenceu-se ou foi convencida a fazer a seleção para
o curso pedagógico, passou e por ser uma excelente aluna, foi convidada pelas freiras para
lecionar em algumas turmas, assim que se formou. Iniciava-se então, a entrada na carreira,
vivida por ela em ambientes opostos: Garanhuns e Caetés – o primeiro, um colégio de freiras
bem organizado, turmas com alunos da classe alta; o outro, uma escola primária estadual com
turma multisseriada, localizada no interior do distrito.
A aproximação com o campo da educação aconteceu na carreira de Selma Garrido
Pimenta após a formação na Escola Normal, no ensino Médio, cursado no Colégio Particular
Prudente de Moraes, em São Paulo. Desse período, ela diz: “Levei o maior susto por causa
daquela velha questão de que 'na prática a teoria é outra'! Mas depois compreendi que não era
bem isso, porque os saberes disciplinares estudados é que eram tão distantes da prática, que
não se conseguia fazer a mediação destes, do curso, para atuar na realidade” (PIMENTA,
2007, p. 154). Enquanto cursava Pedagogia, Selma exerceu a docência como professora
primária no Externato Alvorada. Depois de concluir a graduação, passou a trabalhar como
formadora de professores, em Curso Normal de várias instituições da Rede Particular de
Ensino de São Paulo (CRUZ, 2008). Mas foi como Orientadora Educacional na Escola
Experimental da Lapa que ela experienciou o desafio da descoberta e começou a perceber
“que a vertente psicologizante que marcava a orientação Educacional era insuficiente para dar
conta dos problemas e desafios que o Experimental apresentava” (PIMENTA, 2007, p. 154).
Embora fosse uma escola Estadual, toda a estrutura de funcionamento era diferenciada. O
período de trabalho era integral, havia setor de pesquisa, de currículo, uma modalidade de
interdisciplinaridade e contavam, ainda, como uma equipe de direção escolar composta por
um diretor, um orientador educacional, um orientador pedagógico e um psicólogo. Selma
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pontua que os movimentos desta escola ajudaram a constituir as suas aprendizagens e o desejo
por mundo melhor, mais justo e igualitário, para isto a escolaridade para todos é de grande
importância (Idem).Mais tarde, o estilo de trabalho desenvolvido no Experimental, integrando
Orientação Educacional e Pedagógica, constituiu a base para a dissertação de mestrado e para
a tese de doutorado da professora Selma.

3.5 – O período de sobrevivência e descoberta(
Nos anos em que Maria Amélia cursou o Ensino Superior (1965-1968), o país
fervilhava com o movimento estudantil. Segundo ela, estudar Pedagogia era estudar o mundo
e os acontecimentos. Assim, eles aprendiam, vivendo em cima dos rascunhos de Paulo Freire
e saindo para testar o método de alfabetização dele. Depois de graduada, ela passou a
lecionar Filosofia no colegial e ministrar a parte pedagógica na mesma instituição que
estagiou no período da faculdade. Os três primeiros anos da carreira que balizam o ciclo de
sobrevivência e descoberta (HEBERMAN, 1992) aconteceram na Ensino Básico e superior
porque Maria Amélia casou-se, fixou residência em Brasília e passou a dar aulas no curso de
Pedagogia do Centro Universitário de Brasília. A fase da sobrevivência, caracterizada pelo
“choque da realidade”, não foi sofrido por Amélia nas turmas da escola ou do colegial, mas
no Ensino superior. A preocupação em administrar as múltiplas funções, adequar as relações
pedagógicas e o conteúdo a fim de formar adequadamente os alunos, levaram-na a seguinte
conclusão: “Eu não posso lecionar no ensino superior assim tão nova, tão sem experiência, eu
preciso ir pra São Paulo fazer o mestrado”. Em 1976, Amélia iniciou uma especialização em
Psicologia da Educação na PUC/SP, apresentando como trabalho final, em 1979, o estudo,
Pesquisa-ação: em busca de uma sistemática de trabalho em classes de ensino superior.
Podemos dizer que Angela Aguiar viveu simultaneamente o estágio da “sobrevivência”
e da “descoberta” (HUBERMAN, 1992 apud FULLER, 1969; FIELD, 1979; WATTS, 1980).
A sobrevivência é a fase do choque de realidade, o confronto inicial com a complexidade da
situação profissional. No caso específico, o distanciamento da praxis ideal aprendida e a
realidade controversa da sala de aula em Caetés.
Eu fui ministrar aulas em turmas que eu conheci muito porque eu era do
colégio; então, era tudo muito organizado, uma classe media alta rica.
Quando eu chego em Caetés, era todo mundo misturado! Menino de 8 anos
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até gente grande de 16 anos. Eu acho que foi ali que eu aprendi a ser
professora, entendeu? Foi naquele momento! Por que eu tinha que descobrir
os caminhos e como é que faria as situações de aprendizagem para que
aqueles meninos aprendessem. Eu ficava sempre pensando coisas ... porque
de repente não funcionava aquilo que eu tinha aprendido, digamos assim as
técnicas, não funcionavam. Eu tinha 18 anos, ficava muito empolgada com
os meninos, perdia sempre a condução que era o ônibus pra Garanhuns
(AGUIAR, 2015, informação verbal).

Percebemos a simultaneidade da sobrevivência e entusiasmo da descoberta, o desafio
de ter nas mãos a responsabilidade de uma sala de aula, alunos, um programa, um alvo a ser
atingido: a aprendizagem. Segundo Huberman (1992, apud FULLER, 1969; FIELD, 1979;
WATTS, 1980), a literatura empírica afirma que ao vivenciar paralelamente estes dois
aspectos da carreira, superar a fase da sobrevivência só é possível porque existe o desafio de
experienciar a descoberta. Interessante também é perceber que não existe um momento
“certo”, específico e determinado para vivenciar este momento, mas cada um tem o seu
próprio tempo de descoberta.

(
3.6 - A fase de estabilização da carreira
A experiência tem a força de marcar o indivíduo tão fortemente que o tempo não
consegue apagar os sinais sejam eles negativos ou positivos. Tais acontecimentos podem ser
formadores e representarem pontos de rupturas ou ainda fases de transições, eixos analisados
nesta pesquisa. Observemos, então, as experiências dos entrevistados na fase de estabilização,
vivida entre os 4 e 6 anos da carreira docente quando o professor constrói sua identidade
profissional e consolida seu repertório pedagógico (HUBERMAN, 1992); e ainda as do ciclo
de experimentação e diversificação delimitado entre os 7 e 25 anos de serviço. Este é um
período plurifacetado, pois alguns professores investem em mudanças a fim de inovar as
práticas pedagógicas com novas metodologias, materiais atuais e aperfeiçoamento da
avaliação. Mas também pode ser um momento de questionamento, de revisão profissional, de
“pôr-se em questão”: continuar ou não a carreira? (Idem). Por não ser linear, este processo
pode ser experimentado em todas as suas nuances pelo docente ou apenas parte dela de
formas variadas (em doses pequenas, regulares, intensas). Parafraseando Larrosa (2002),
observemos, então, as experiências que nossos sujeitos se arriscaram se expor.
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O incomodo da inexperiência sentido nos anos iniciais da carreira docente levaram
Maria Amélia buscar especialização para atuar com mais propriedade no Ensino Superior.
Retomando as aulas nos cursos de Pedagogia, as críticas das alunas impuseram um novo
desafio.
Quando eu falava da pedagogia, das possibilidades da escola; as alunas
falavam para mim: - “Maria Amélia, você não conhece a escola pública.
Você só tem a teoria”.
Aquilo chegava a me deixar com vergonha. Então, um dia eu falei: -Basta!
Chega! Eu vou conhecer essa escola pública tal como elas querem que eu vá
conhecer. E saber porque as coisas não dão certo e quais são as
possibilidades de darem certo.
Fiquei de olho no diário oficial para fazer o primeiro concurso para ser
diretora de escola pública. Estudei direto, entrei! Na hora de escolher a
escola, eu falei assim: - “Eu quero uma escola grande que tenha todos os
problemas do mundo e que ninguém quer!” (FRANCO, 2015, informação
verbal)

A escola problemática era a Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus Angelo
Bortolo, em Bortolândia/SP, na época com 3.000 alunos e 110 professores. Maria Amélia
assumiu o cargo de diretora escolar em 1984 e continuou lecionando no curso de Pedagogia
na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Com 16 anos de docência, estava na fase da
diversificação da carreira, para inovar as práticas pedagógicas ela levava os alunos da
graduação para experienciar a escola pública. Na função de diretora escolar, ela vivenciava os
momentos da descoberta e sobrevivência, entusiasmo e choque da realidade. Maria Amélia
conta que atravessava a zona alagada, quinze quilômetros para ir para esta escola que ficava
próximo a Jaçanã. Mesmo com muitas dificuldades, ela prometeu à comunidade que só sairia
de lá quando os primeiros alunos estivessem entrando na universidade. “Fiquei onze anos!
Até os primeiros alunos entraram na USP. Esta foi a experiência mais impactante que eu tive
na minha formação profissional. O que eu aprendi lá, não aprendi em curso nenhum”
(FRANCO, 2015, informação verbal). Em 1991, o governo de São Paulo considerou padrão a
escola Estadual Angelo Bortolo, na gestão Fernando Morais. Nas palavras desta professora,
esse tempo pode ser considerado um divisor em sua trajetória profissional.
Foi a escola pública, a vivência nela, a minha experiência fundante. Nada foi
como antes! Eu fui percebendo tudo que tinha, quais eram as possibilidades
e as impossibilidades; o que cerca essas determinações múltiplas e cercam as
decisões da escola, como que isso chega lá (Idem).
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Observamos que esta foi uma experiência formadora, construída a partir da articulação
entre o trabalho docente, o conhecimento e o desenvolvimento profissional que propiciou a
reflexão sobre a prática e o diálogo sobre isto com os outros sujeitos envolvidos no mesmo
processo. A partilha com os pares é sempre um momento de aprendizado e formação, como
podemos observar na narrativa seguinte.
Jamil Cury narra uma experiência importante da sua vida profissional que aconteceu
na PUC-SP. Devido a Reforma Universitária, por meio da lei 5.540/68, os alunos cursavam
seis meses de ciclo base e tinham que estudar Filosofia, Sociologia, Metodologia científica e
Psicologia de modo conjunto e articulado. Cada disciplina tinha uma equipe que se reunia
com as demais e elaboravam conjuntamente o projeto pedagógico e a avaliação sendo cada
professor de uma corrente.
Tivemos que negociar sempre dentro da equipe para escolher os textos, os
conteúdos, as ementas; e mais difícil ainda era o acerto com a Inter equipe
no momento da avaliação porque nós tínhamos uma orientação terceiro
mundista, a Sociologia uma orientação marxista, a Psicologia outra
orientação. Então, era muito difícil avaliar a proficiência dos alunos
considerando não só os trabalhos e a participação, mas também o
posicionamento com relação ao que para nós era o fundamental:
fundamentação científica e consciência critica, os dois critérios. (CURY,
2016, informação verbal)

A diversidade nas relações e a habilidade de negociação entre as partes viabilizaram a
este professor elaborar variadas formas pedagógicas e didáticas para trabalhar com os alunos.
Estes dois fios, diversidade e negociação, tecem fortemente a trajetória de vida deste
profissional da fase inicial da carreira ao desinvestimento da etapa final.
O ciclo de experimentação e diversificação aconteceu na carreira da professora Selma
em 1989 quando deixou a PUC-SP, onde trabalhou por dezesseis anos, e entrou na USP. Este
acontecimento foi também um ponto de ruptura ou parafraseando Bolívar (2012) um
acontecimento crítico na carreira desta profissional. Os questionamentos internos originavam
se no fato de que na PUC os sistemas de graduação e pós-graduação são independentes,
impedindo o desenvolvimento de quem trabalha na graduação porque não há espaço para
fazer pesquisa. Sentindo-se sufocada neste sistema, Selma rompe com a PUC no ano em que
faria o concurso para professor titular. Delory-Momberger (2008) afirma que cada momento
biográfico, apesar de possuir existência própria, está ligado a um passado e a um futuro, dos
quais retira sua forma e sua significação particular. A mudança de instituição possibilitou a

112

liberdade de transição no paradigma das pesquisas que agora eram orientadas pela prof.ª
Selma, de fenomenológica para qualitativa. Observemos a narrativa da pesquisadora.
Comecei a trabalhar na pós-graduação com Didática e formação de
professores e iniciei uma pesquisa sobre estágio na formação de professores
que acabou sendo o meu trabalho para a livre-docência, resultando no livro
que tem este título: O estágio na formação de professores. Essa pesquisa foi
mais uma virada. (…) Com essa pesquisa também passei a me interessar
mais por estudos de natureza qualitativa. Nessa época tomei contato com as
pesquisas de Marli André, de Zélia Mediano e de outros pesquisadores. Mas,
ao mesmo tempo, fui sentindo certa insatisfação com a pesquisa de base
fenomenológica que as respaldava. A partir daí, comecei a redirecionar meu
trabalho de pesquisa e o de meus orientandos, tanto de iniciação científica
como de mestrado e doutorado. (PIMENTA, 2007).

Os estudos clássicos sobre o ciclo de vida de professores pontuam a última fase aos
35-40 anos de carreira. Sendo este estágio derradeiro caracterizado pelo recuo e interiorização
quando “as pessoas libertam-se, progressivamente, sem o lamentar, do investimento do
trabalho, para consagrar mais tempo a si próprias, aos interesses exteriores à escola e a uma
vida social de maior reflexão, digamos mesmo de maior carga filosófica” (HUBERMAN,
1992, p. 46).
Os seis professores pesquisados, ultrapassam o marco dos estudos sobre ciclo de
carreira docente, pois todos eles estão na carreira do magistério há mais de 50 anos e
atualmente ainda exercem a profissão. Jamil Cury atua como coordenador do Programa de
Pós-graduação em Educação da PUC Minas, membro da câmara de Educação Básica no
Conselho Nacional de Educação (CNE).
O professor Saviani Saviani é aposentado da Universidade Estadual de Campinas,
Professor Emérito da UNICAMP, Pesquisador Emérito do CNPq e Coordenador Geral do
Grupo de Estudos e Pesquisas "História, Sociedade e Educação no Brasil" (HISTEDBR).
Iria Brzezinski é professora titular da PUC Góias, atual Presidente da ANFOPE(2017),
Membro Titular do Conselho Técnico Científico do Centro de Estudos Educação e Sociedade
(CEDES), Coordenadora do Grupo de Pesquisa no CNPq "Políticas Educacionais e Gestão
Escolar", Pesquisadora, bolsista produtividade CNPq Nível 1, Coordenadora da Rede Goiana
de Pesquisa "Estado, Instituições e Políticas Educacionais" - REIPE da FAPEG.
A professora Marcia Angela Aguiar é titular da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), atua como Membro na Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
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Educação (CNE), pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisa - Núcleo de Pesquisa em
Políticas Públicas e Gestão da Educação da Universidade de Brasília (UNB).
Maria Amélia Franco é professora titular e vice-coordenadora do Programa de PósGraduação e Ensino da UNISANTOS, parecerista e pesquisadora 2 do CNPq, avaliadora de
projetos da Universidade de São Paulo (USP), pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas
sobre Formação do Educador (GEPEFE) (USP), pesquisadora na Universidade Católica de
Santos e coordenadora de publicação na Cortez Editora e Livraria (série Saberes Pedagógicos).
Selma Garrido Pimenta atualmente está como Professor Titular Sênior da Faculdade
de Educação da Universidade de São Paulo - FE - USP, e Professor Assistente no Programa
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de Santos. Coordena (em parceria)
o GEPEFE - Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação do Educador desde 1989, junto ao
programa de Pós Graduação em Educação – FEUSP. Também é Membro do GT Didática da
ANPEd - Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Educação. Coordena as
coleções Magistério e Docência em Formação, da Cortez Editora.
Ressaltamos ainda que todos os seis professores entrevistados são membros de corpo
editorial de diversos periódicos. Percebemos pelas múltiplas atividades que eles ainda
desempenham que não houve um desinvestimento neste ciclo “final” por partes dos nossos
investigados. Talvez, uma focalização maior sobre certas tarefas e a diminuição ou término de
outras, mas encerramento/paralisação da carreira docente para estes profissionais em tela não
parece ser uma opção voluntária neste momento.
Em muitos pontos e rupturas nos identificamos com os sujeitos investigados e ao
finalizar este capítulo, recupero as explicações de delory-Momberger (2008): uma narrativa
não é recebida pelo outro passivamente, pois o texto inscreve-se num horizonte de expectativa
que é condicionado pelo conjunto de leituras realizadas anteriormente, pelas experiências dos
“saberes” múltiplos que são utilizados pelo leitor para construir um mundo de vida da
narrativa lida. Estes elementos estiveram em ebulição nos momentos de discussão e debates
das diretrizes do curso de Pedagogia. Observaremos que para o professor Jamil Cury a gestão
neste documento é resultado de conciliação entre os atores e um “guarda-chuva” que abriga as
habilitações até então existentes. Esta percepção é fruto das suas experiências de vida que
sempre foram pautadas na negociação. Ao elaborar o conceito de gestão democrática,
utilizado nesta tese como um dos fundamentos da mesma, Jamil utiliza como princípios o
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diálogo e o respeito pela diversidade de opiniões, habilidades apreendidas por ele desde sua
infância. O posicionamento de Saviani frente às diretrizes também está alinhado as suas
experiências de vida. A falta de clareza dos ideais em um projeto, resulta distanciamento do
mesmo; embora a produção de suas convicções permaneçam firmes e se apresentem como
uma outra opção para os debates.
As professoras Iria e Angela têm a militância como prática de vida, defendendo uma
gestão democrática acessível a todos, em todos os níveis, reconhecem as forças que lutam em
sentido contrário e enxergam isto como parte da arena política. Amélia e Selma não entram no
mérito da gestão democrática, mas firmam base em relação a formação do professor e do
pedagogo como sendo distintas. Ao estudar sua experiência profissional podemos entender a
linha de raciocínio seguida por estas professoras.
Esse mesmo movimento seguirá na apreciação do próximo capítulo que versará,
especificamente, sobre as narrativas das experiências vividas por estes seis profissionais da
educação no período em que os debates para a elaboração de novas diretrizes para o curso de
Pedagogia começou a acontecer no país no final da década de 1970.

4 – NARRATIVAS DOS NOTÁVEIS SOBRE O CONTEXTO DE INFLUÊNCIA DAS
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE PEDAGOGIA(
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A narrativa não se esgota, mas conserva suas forças
e mesmo depois de muito tempo ainda é capaz de desdobramentos.
Walter Benjamim

O conteúdo deste ponto será contextualizado com as narrativas de seis profissionais
notáveis que vivenciaram o contexto de influência das Diretrizes Curriculares Nacionais para
o curso de Pedagogia, tendo como foco principal o conceito de gestão discutido nesta época.
Os professores que partilharam conosco suas narrativas foram Iria Brzezinski, Márcia Ângela
da Silva Aguiar, Maria Amélia do Rosário Santoro Franco, Selma Garrido Pimenta, Carlos
Roberto Jamil Cury e Saviani Saviani. Antes, porém de apresentar os acontecimentos desta
época, pontuaremos o contexto escolhido para analisar esta política pública de educação.
O contexto de influência é a primeira arena do ciclo de políticas que é composto por
cinco contextos: influência, produção de texto, prática, resultados ou efeitos e estratégia
política. Formulados pelos sociólogos ingleses Stephen Ball, Richard Bowe e colaboradores,
estes contextos formam o ciclo de políticas, também denominado trajetória de políticas. Esta
abordagem analisa as formas de evolução e modificação de uma política pública,
considerando as influências sofridas na discussão e elaboração do texto, a interpretação deste
por aqueles que atuam no contexto da prática e ainda os efeitos e consequências produzidos
nos ambientes direta ou indiretamente afetados pela legislação formulada, podendo
representar mudanças e transformações significativas na política originalmente elaborada.
Estes cinco contexto não são lineares, não possuem uma dimensão temporal e estão interrelacionados. (BALL; MAINARDES, 2011; MAINARDES, 2006). Para melhor compreensão
didática, os apresentaremos individualmente.
A primeira arena do ciclo de políticas é o contexto de influência, lugar onde
normalmente as políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são construídos. O
segundo é o contexto da produção do texto e para Mainardes (2006), o texto produzido
representa a política porque é o resultado de disputas e acordos entre os grupos que atuam em
diferentes espaços e competem para controlar as representações da política. No contexto da
prática os profissionais que exercem suas funções
não enfrentam os textos políticos como leitores ingênuos, eles vêm com suas
histórias, experiências, valores e propósitos (...). Políticas serão interpretadas
diferentemente uma vez que histórias, experiências, valores, propósitos e
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interesses são diversos. A questão é que os autores dos textos políticos não
podem controlar os significados de seus textos. Partes podem ser rejeitadas,
selecionadas, ignoradas, deliberadamente mal entendidas, réplicas podem ser
superficiais etc. Além disso, interpretação é uma questão de disputa.
Interpretações diferentes serão contestadas, uma vez que se relacionam com
interesses diversos, uma ou outra interpretação predominará, embora desvios
ou interpretações minoritárias possam ser importantes (Ball e Bowe 1992, p.
22 apud MAINARDES, 2006).

O quarto contexto dos efeitos/resultados desenvolve a concepção de que as políticas
produzem efeitos e não apenas resultados. Aqui são preocupantes as questões de justiça,
igualdade e liberdade individual. O último, é o contexto de estratégia política e para
Mainardes (2006), essa é uma das dimensões da responsabilidade que o investigador deve
assumir, pois esta arena
exige que o pesquisador assuma a responsabilidade ética com o tema
investigado, apresentando estratégias e atividades para se lidar mais
eficazmente com as desigualdades identificadas na política. Tais estratégias
– que podem ser genéricas ou mais específicas – não deveriam limitar-se a
um pragmatismo ingênuo ou ter a pretensão de serem redentoras. O aspecto
essencial desse contexto é o compromisso do pesquisador em contribuir
efetivamente para o debate em torno da política, bem como para sua
compreensão crítica (Idem, p. 60).

Podemos, então, concordar com Mainardes (2006) quando afirma que esta abordagem
é potencial para a análise de políticas pelas muitas contribuições que ela pode oferecer.
Voltemos ao estudo do primeiro contexto deste ciclo de políticas.
No contexto de influência onde a política é iniciada e os discursos construídos, a
disseminação de influências pode ser feita por meio de redes políticas e sociais ou por
patrocínio (BALL, 1998 apud MAINARDES, 2006). As redes transmitem o fluxo de ideias de
três formas: 1) circulação internacional de ideias; b) processo de empréstimo de políticas; c)
grupos e acadêmicos que vendem suas soluções em revistas, livros e conferências. A
disseminação de influências por “patrocínio” pode acontecer quando as agências multilaterais
oferecem e recomendam algumas soluções para melhorar o desenvolvimento de um país,
como é o caso da ONU que “oferece” aos países mais pobres programas de ação para
desenvolvimento.
Verificaremos nesta pesquisa que a rede de influência das diretrizes do curso de
Pedagogia foi formada por vários grupos que tinham o interesse de obter a hegemonia deste
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campo: organismos internacionais, associações científicas, privatistas e o governo.
Observaremos também que os membros desta rede de influência utilizaram por meio das três
possibilidades pontuadas para disseminar suas concepções. Podemos perceber, nitidamente,
neste contexto de influência a disputa pelo monopólio do campo científico51. A acumulação
do capital científico é importante porque confere poder político e/ou simbólico ao agente
dentro do campo científico, indicando mediações ou influências sobre o que ele pode ou não
fazer. Para evitar o enfado da descrição de datas, documentos e referências, apresentaremos
na tabela 6 parte do capital científico publicado no período do contexto de influência das
DCNP pelos diferentes atores que concorreram nesta arena.
!
TABELA 6: PRODUÇÃO DE CAPITAL CIENTÍFICO
ANO
OBRA
ASSUNTO DISCUTIDO
1ª Revista Educação &
1978
Sociedade
Temas educacionais diversos
O educador precisa ser educado
Diagnóstico sobre o desempenho das
1979
Aviso Circular nº 935
licenciaturas brasileiras e críticas a
tais cursos
1980
Anais
I Conferência Brasileira de Educação
1981

Proposta

Reformulação do curso de Pedagogia

1981

Documento gerador

1981

1ª Revista da Associação
Nacional de Educação

1982

Anais

1983

Documento final do I encontro
Nacional

1984

Anais

1985

Documento

1990

Carta de declaração de Jomtien
sobre Conf. Educação para
Todos

1990

Livro: social-democracia
e educação: teses para
discussão

1991

Relatório da IV Reunião do

Estímulo inicial às discussões para a
reformulação do curso de Pedagogia
Desenvolvimento da educação
pública procurando estabelecer uma
ponte entre os professores
universitários e os do ensino
fundamental
II Conferência Brasileira de
Educação
Projeto de Reformulação dos Cursos
de preparação de Recursos Humanos
para a Educação
III conferência Brasileira de
Educação
Prioridades e estratégias para a
educação
Plano de ação para satisfazer as
necessidades básicas de
aprendizagem
Proposta de uma revolução
educacional sob o slogan “mais
cidadania, melhor governo, menos
Estado”
Avaliação das mais importantes

AUTOR
CEDES
Ministro da Educação
ANDE/ANPED/CEDES
Universidade Federal de
Goias (UFG)
MEC/Sesu

ANDE

ANDE/ANPED/CEDES
Comissão nacional dos
cursos de formação do
educador
ANDE/ANPED/CEDES
Banco Mundial
UNESCO,UNICEF, PNUD,
BM – Assinada por 155
países
Guiomar Namo de Mello
PROMEDLAC/

51 Campo científico é o espaço onde são produzidas, consumidas e classificadas as “verdades” científicas
(BOURDIEU, 1989).
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ANO

OBRA
Comitê Regional
Intergovernamental do Projeto
Principal de Educação

1992

Revista em Aberto

1992

Boletim

1992

Anais

1993

Plano Decenal de Educação para
Todos

1993

Relatório da V Reunião do
Comitê Regional
Intergovernamental do Projeto
Principal de Educação

1993

Livro: cidadania e
competitividade

1994
1994

Site
Livreto: Escolas eficazes: um
tema revisitado

1995

Manual

1995

Lei n.º 9.131

1996

Relatório Delors

1996

Lei nº 9.394/1996

1997

Parâmetros curriculares
Nacionais

1997!

1999!

2001!
2001!

Edital n.º 04/97

Propostas das Comissões de
Especialistas do Ensino de
Pedagogia
Propostas das Comissões de
Especialistas do Ensino de
Pedagogia
Posicionamento conjunto das
entidades ANPED,

ASSUNTO DISCUTIDO
metas alcançadas na expansão
educativa na década de 1980 e a
consagração da “Educação para
todos” na américa Latina e Caribe
Em direção a uma política para a
formação de professores
Conseguiremos escapar ao
neotecnicismo?
VI conferência Brasileira de
Educação
Metas para em 10 anos recuperar a
Educação Básica Nacional a partir
do acordo firmado em Jomtien
Profissionalização docente e a
criação de uma base de recursos
humanos na área da gestão ponto
central para o desenvolvimento
educacional.
Propostas da CEPAL para educação
brasileira
Escolas e professores eficazes
Como promover a melhoria da
qualidade da educação com equidade
Prioridades e estratégias para a
educação
Criação do Conselho Nacional de
Educação
Apresenta a educação como trunfo,
propõe o conceito educação ao longo
da vida
Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Estabelece as
diretrizes e bases da educação
nacional
Referencial de qualidade para a
educação no Ensino Fundamental em
todo o País

AUTOR
Equador

MEC/Inep
Coletânea CBE
ANDE/ANPED/CEDES
Presidente Itamar Franco e
Ministro Murílio Avellar
Hingel
PROMEDLAC/
UNESCO

Guiomar Namo Mello
Banco Mundial
MEC/
Guiomar Namo Mello
Banco Mundial
MEC
Unesco e Banco Mundial

MEC

MEC

Convoca as Instituições de
Ensino Superior a apresentar
propostas para as novas
Diretrizes Curriculares dos cursos
superiores, que serão elaboradas
pelas Comissões de Especialistas
da Sesu/MEC.

MEC

Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Curso de Pedagogia

CEEP

Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Curso de Pedagogia

CEEP

Posicionamento conjunto das
entidades ANPED, ANFOPE,

ANPED, ANFOPE,
ANPAE, FORUMDIR,
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ANO

OBRA

ASSUNTO DISCUTIDO

ANFOPE, ANPAE,
ANPAE, FORUMDIR, CEDES e
FORUMDIR, CEDES e
Fórum Nacional em defesa da
Fórum Nacional em defesa
formação do Professor.
da formação do Professor na
reunião de consulta com o
setor acadêmico, no âmbito
do programam especial
“Mobilização Nacional por
uma nova educação básica”
Instituído pelo Conselho
Nacional de Educação/ CNE,
de 07.11.2001, em
Brasília/DF.
Proposta de Diretrizes
Diretrizes Curriculares Nacionais
Curriculares Nacionais para o
para o Curso de Pedagogia
curso de Pedagogia
Documento enviado ao Conselho
Nacional de Educação visando a
A definição das diretrizes
elaboração das Diretrizes
para o curso de Pedagogia
Curriculares Nacionais para os
Cursos de Pedagogia
45 anexos relativos as discussões
Documento
das Diretrizes Curriculares
2300100188/2005-02
Nacionais do curso de Pedagogia.
Manifesto contrário ao conteúdo
Manifesto de educadores
da minuta proposta pelo CNE
brasileiros sobre as DCN
para as DCN para o curso de
para o curso de Pedagogia
Pedagogia
Diretrizes Curriculares Nacionais
Parecer CNE/CP n° 05/2005
para o Curso de Pedagogia
Reexame do Parecer CNE/CP nº
5/2005, que trata das Diretrizes
PARECER CNE/CP Nº:
3/2006
Curriculares Nacionais para o
Curso de Pedagogia.

2002!

2004!

2005!

2005!

2005!

2006!

AUTOR

CEDES e Fórum
Nacional em defesa da
formação do Professor

CEEP
CEEFP
ANFOPE, CEDES,
ANPED
MEC, Associações,
universidade, políticos,
etc.
Pimenta, Libâneo, Franco e
outros
MEC

MEC

Fonte: Própria autora

4.1 – A força dos anos 1980 na educação
Em 1998, o MEC nomeou a 1ª Comissão de Especialistas do Ensino de Pedagogia
(CEEP)

52

para elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso,

institucionalizando uma arena de ação formal (MAINARDES, 2006). Mas a mobilização dos
educadores reivindicando a participação na definição das diretrizes da política educacional
52 A Portaria SESu/MEC no 146, de 10 de março de 1998 nomeou como membros da CEEP os seguintes
professores: Celestino Alves da Silva Junior, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Leda Scheibe,
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Márcia Ângela Aguiar, Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), Tizuko Morchida Kishimoto, Universidade Federal de São Paulo (USP), e Zélia Miléo
Pavão, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).
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começou bem antes e tem como marco histórico o I Seminário de Educação Brasileira,
realizado na Universidade de Campinas, em 1978, podemos afirmar que neste evento o
contexto de influência começou a ser construído. Neste ano, o MEC sustou os pareceres 67 e
68/75 e 70/71 de 1976 que indicavam formar o especialista no professor. Assim, a realização
deste primeiro seminário de educação rompeu o isolamento das discussões e abriu o debate
sobre o curso de Pedagogia em âmbito nacional (ANFOPE, 1992). Os debates realizados,
naquela ocasião, segundo Gadotti (1984) refutaram a concepção de educação tecnoburocrática
oficial e rascunharam uma proposta de escola democrática que considerasse tanto a educação
formal quanto a não-formal, tendo como inicio e fim do trabalho pedagógico a prática social.
Neste evento foi criado o Movimento Nacional de Reformulação dos Cursos de
formação do Educador. Segundo

Brzezinski (1996), os educadores encontraram neste

seminário a oportunidade de participar, fortalecendo a ideia de organização de outros
movimentos para debate sobre a temática. De volta em seus estados de origem, os
profissionais da educação estenderam os debates sobre a formação docente em várias
instituições. E assim formou-se a arena informal do contexto de influência das diretrizes
curriculares nacionais para o curso de Pedagogia que em 1998 foi formalizado pelo governo.
Forçado pelos debates que aconteciam por todo país, reivindicando a participação na
reorganização do curso de Pedagogia, em 1979, o MEC consultou três universidades sobre as
propostas de reformulação do curso de Pedagogia desenvolvidas nestas instituições, foram
elas a Federal de Goiás (UFG), a Católica de Goiás (UCG) e a PUC-SP (Idem). A posição
assumida por estas IES afinavam-se com as orientações dos Pareceres 67 e 68/75 e 70/71 de
1976 do CFE que indicavam a formação do especialista no professor, criando assim a ruptura
do curso de Pedagogia com as habilitações. Neste período, a professora Selma Garrido
Pimenta estava terminando o mestrado e iniciando o doutorado, ambos na PUC-SP, onde
também atuou como docente na graduação. Tanto na dissertação53 quanto na tese54, ela
defendeu a
ideia de que as habilitações (Orientação Educacional, Supervisão e
Administração Escolar) não tinham muito sentido na forma como vinham
53 PIMENTA, Selma Garrido. A decisão em orientação vocacional - caracterização da orientação vocacional
no Brasil - crítica aos enfoques da Psicologia e Fenomenologia. 1979. Dissertação (Mestrado em Filosofia
da Educação). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1979.
54 PIMENTA, Selma Garrido. Uma proposta de atuação do orientador educacional na escola pública,
1985. Tese (Doutorado em Filosofia da Educação). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São
Paulo, 1985.
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sendo desenvolvidas. […] a dissertação de mestrado foi uma ruptura com a
Orientação Educacional. Nela eu fiz toda aquela discussão da orientação
vocacional que critica o direcionamento psicologista, que não considerava a
dimensão sociohistórica. […] Nesse movimento todo da tese, da Orientação
Educacional, vou defender o trabalho da pedagogia e do pedagogo como
sendo de coordenação do processo de ensino aprendizagem, mas uma
coordenação baseada, sobretudo, no objetivo de garantir que todos os alunos
aprendam. Eu discutia e defendia a ideia de como fazer da escola e do
trabalho da coordenação um trabalho de articulação entre os professores, já
na perspectiva de uma formação contínua dos professores na escola
(PIMENTA, 2007, p. 156 e 159).

Com este posicionamento propunha-se a articulação entre o ensino, a educação e a
sociedade, contestando a divisão do trabalho na escola, o que provocou muitos embates,
resultando no desmonte da Associação Nacional de Orientação Educacional (Idem).
Outra intensa mobilização dos educadores preocupados com o significado social e
político da educação e em assegurar a participação deles na reformulação da formação
docente foi a realização das Conferências Brasileiras de Educação (CBE)55 a partir de 1980.
Neste movimento o professor Saviani Saviani teve participação ativa.
Eu participei do início do processo, em 1980, na 1ª Conferência Brasileira de
Educação, quando foi organizado o primeiro simpósio sobre a formação do
educador, no qual surgiu o “Comitê Pró-participação na Reformulação dos
Cursos de Pedagogia e de Licenciatura”. Depois, acabei não podendo ficar
diretamente envolvido na organização do processo e acabei me distanciando.
(2008b, p. 642)

Como assinala este professor, na primeira CBE realizada em São Paulo foi instalado o
Comitê Pró-Formação do Educador que lutava por uma escola pública de qualidade e para
resguardar a participação dos educadores nas possíveis reformulações implementadas pelo
MEC. Segundo ele, a década de 1980 foi uma das mais fecundas do ponto de vista da
organização do campo educacional, marcada por um forte movimento organizativo-sindical
que envolveu os docentes dos três graus de ensino. Este período inaugurou-se com a criação
de várias associações, a saber: Associação Nacional de Educação (ANDE) em 1979,
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) em 1977, Centro

55 I CBE (São Paulo, 1980), tema “Política educacional”; II CBE (Belo Horizonte, 1982), “Educação:
perspectivas na democratização da sociedade”; III CBE (Niterói, 1984), “Das críticas às propostas de ação”;
IV CBE (Goiânia, 1986), “Educação e Constituinte”; V CBE (Brasília, 1989), “Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional: compromisso dos educadores”; e VI CBE (São Paulo, 1991), “Política Nacional de
Educação”.
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de Estudos Educação e Sociedade (CEDES) em 1978, Associação Nacional de Docentes do
Ensino superior (ANDES) em 1981. A intensa proliferação de associações e sindicatos que
surgiram nas década de 1980 e 1990 intensificou os embates no contexto de influência das
diretrizes, como afirma Mainardes (2006, p. 51, grifo nosso) “é nesse contexto que grupos de
interesse disputam para influenciar a definição das finalidades sociais da educação e do que
significa ser educado”.
Na arena de discussões sobre as DCN vários grupos impuseram suas concepções:
organismos internacionais (ONU, Unesco, UNICEF, BM, OIT, CEPAL, PNUD), instituições
nacionais (ANDES, ANPEd, CEDES, ANDE, ANDIFES, ANFOPE, ANPAE, CNTE,
UNDIME, UNE e outros), privatistas, isto é, os donos de instituições de ensino particulares e
o governo (MEC). O discurso das agências multilaterais

era marcado por ideias de

competitividade, qualidade total, flexibilidade e eficácia. Eles insistiam na necessidade de
formar um profissional flexível, capaz de gerir imprevistos, inovador, pró-ativo e eficiente
(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011). Estas exigências eram feitas por meio de
acordos internacionais dos quais o Brasil era signatário (Declaração Universal dos Direitos
Humanos, Declaração de Filadélfia, Declaração de Jomtien, entre outras).
Os organismos internacionais visavam assegurar políticas públicas de formação
docente com habilidades que preparassem esse profissional para otimizar recursos, maximizar
resultados, responsabilizando-o pela prestação de contas. Tais características coadunam-se
com o paradigma multidimensional que propõem a atuação em várias dimensões simultâneas
e dialeticamente articuladas, são elas: econômica, pedagógica, política e cultural (SANDER,
2007). Estas recomendações tinham como fundamento um relatório, apresentado pela
UNESCO (DELORS, 1998), comprovando que as metas de Educação para Todos até 2015
não seriam atingidas porque havia um déficit de 35 milhões de professores no mundo. A
contratação de novos docentes seria “inviabilizada” pela lei de responsabilidade fiscal,
portanto era imperativo a implementação de uma gestão eficaz dos recursos da educação. Para
isto, os professores deveriam ter habilidades para ensinar, atuar como agentes socializadores,
instrutores, gerentes instrucionais, inovadores, líderes, guias tecnológicos, deveriam ser
responsabilizados pela aprendizagem dos alunos e formados para atuarem como professorgestor. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho,
as implicações para o trabalho dos professores incluem um sentimento de
responsabilidade ‘gerencial’ para com o desenvolvimento e mudança do
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currículo, organização do trabalho e resultados de aprendizagem. Para
realizar a melhor conduta profissional possível, por ambos os professores e
colaboradores, a motivação deveria se tornar intrínseca nesta orientação.
Também deveriam estar presentes a vontade e a capacidade de responder às
mudanças no ambiente de aprendizagem, sejam elas na forma de inovações
tecnológicas, mudanças sócio-econômicas, novas expectativas de resultados
de aprendizagem, pois aspectos culturais, políticos e econômicos mudam
com o tempo (OIT, 2000, p. 35, grifo nosso).

As entidades científicas, acadêmicas, profissionais, sindicais, estudantis e movimentos
populares de âmbito nacional reivindicavam uma formação profissional baseada em
concepções de ser humano, de mundo, de sociedade, de democracia, de educação, de
autonomia (CONED, 1997). A gestão proposta pelo educadores desde as CBE era
democrática e participativa, tendo como expressão disto a recomposição das esferas dos
órgãos públicos de administração da educação e a transparência de suas ações (SHIROMA,
MORAES, EVANGELISTA, 2011).
Os privatistas queriam a expansão do mercado de ensino superior particular no Brasil,
quanto mais ampla as possibilidade de formação melhor. Assim, as orientações de uma
formação polivalente também interessava a este grupo, pois com o princípio da flexibilização
surge a oportunidade de oferecer uma formação com ao alto índice de adaptabilidade ao
mercado de trabalho. Como organismo local, o MEC reproduzia o discurso dos organismos
internacionais, por meio de seus representantes, propondo a formação de profissionais
polivalentes com conhecimento de conceitos gerais e concepção tecnicista. Observemos
alguns pontos da Revolução Educacional proposta por Guiomar Namo de Mello56 que atuou
como membro do CNE:
Enfrentar o corporativismo do magistério e, ao mesmo tempo, tomar todas as
medidas possíveis para recuperar o salário real de modo menos formalista
levando em conta mérito e desempenho aferido – repita-se – pela
aprendizagem do alunado;
aproveitar todos os professores e especialistas em atividades afins, nas
escolas ou órgãos descentralizados, diminuindo ao mínimo possível o
número dos afastados e licenciados;
instituir um exame de Estado para obtenção do registro de professor,
impedindo o exercício profissional dos egressos de cursos superiores
descomprometidos com a qualidade (MELLO, 1993, p. 27).

56 Professora Guiomar Namo de Mello atuou como Especialista Senior de Educação no Banco Mundial e no
Banco Interamericano de Desenvolvimento de 1992 a 1996; em 1997 foi nomeada pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso para o cargo de Conselheira no Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação
Básica.
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Percebemos que as recomendações de Mello (1993) são fundamentadas na ideia de
gestão gerencial neotecnicista objetivando eficiência, eficácia e efetividade nas ações
desenvolvidas. A citação acima está na 3ª edição do livro social-democracia e educação:
teses para discussão, publicado pela primeira vez em 1990. Segundo Shiroma, Moraes e
Evangelista (2011), a professora Guiomar Namo de Mello foi uma importante intelectual que
atuou como um dos arautos da reforma da década de 1990 entre os educadores. Ela produzia e
disseminava um discurso saturado das proposições da Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe (CEPAL): cidadania, competitividade e equidade. Estas concepções eram
apresentadas como soluções para a tão sonhada mudança reivindicada para a educação desde
o final dos anos 1970.
No início dos anos 1980, o MEC coordenava os trabalhos com “mão de ferro”,
ameaçava reduzir a autonomia universitária, impunha uma política de formação própria e não
reconhecia a legitimidade da participação de estudantes e docentes, acalorando os embates
nos eventos públicos (BRZEZINSKI, 1996). A professora Marcia Ângela Aguiar nos conta
sobre o acontecido no Encontro Nacional de Belo Horizonte, em 1983, no Instituto de
Recursos Humanos João Pinheiro, quando estudantes, docentes e profissionais da educação se
encontrariam com o MEC depois de terem realizado sete seminários regionais para discutir
propostas de reformulação do curso de Pedagogia. Para descontentamento geral, o MEC
impôs a pauta do evento, organizando-o unilateralmente e pretendendo apresentar a proposta
do governo como sendo conciliatória após consultas aos educadores nos encontros regionais.
Vejamos o que aconteceu nas palavras da professora Márcia Ângela.
Na abertura do seminário, o MEC estava lá com toda aquela pompa, a pessoa
que era a secretaria da SISU, ensino superior. Quando terminou a abertura,
eu levantei a mão eu pedi a palavra. Ela não deu! Ai não tive dúvidas! Eu
peguei o microfone disse: - Dá licença! Os estudantes não estão sendo
considerados. Nós não consideramos que este encontro seja conclusivo! Tem
que ter participação!
Veja que ousadia! Propus que passasse a fazer a parte da mesa pessoas que
fossem escolhidas naquele momento: - A gente sugere que o professor
RONCA, Antônio Carlos Caruso Ronca, venha presidir e a professora Olga
Molina venha também para cá, montamos a mesa. E o MEC teve que
sair!(AGUIAR, 2015)
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Subvertendo a hierarquia cultural57, os estudantes não atenderam as solicitações da
Comissão MEC/SESU para se retirarem do local do evento. Segundo Brzezinski (1996, p.
115), após este impasse, houve um embate entre os representantes do movimento estudantil e
o MEC que foi obrigado a retirar-se do evento no primeiro dia. O encontro continuou sem a
presença do governo, mas com a participação organizada de educadores e estudantes que
neste ato histórico “romperam definitivamente as amarras com o MEC, que pretendia manter
certa tutela sobre esse movimento” (BRZEZINSKI, 1996). Os representantes do governo não
souberam tratar aquela situação “subversiva”, estavam acostumados a exercer o controle
absoluto nas decisões, permitindo a participação da sociedade como expectadora ou no
máximo ao nível de informação, nos moldes de Bordenave (1994). A partir deste episódio, os
educadores objetivavam alcançar graus de participação mais elevados nas decisões das
políticas públicas educacionais, quem sabe a cogestão onde as soluções são definidas de
forma compartilhada por meio de co-decisão e colegialidade. Assim, o Comitê Nacional Próformação do Educador passou a denominar-se Comissão Nacional de Reformulação dos
Cursos de Formação do Educador (CONARCFE) e em 1990 transformou-se em Associação
Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) que também disputava a
hegemonia das suas ideias na reformulação do curso de Pedagogia.
4.2 – O discurso de uma área sem consenso(
A disputa no campo científico envolve dimensões políticas e epistemológicas pelo
monopólio da autoridade científica que capacita seus agentes (indivíduos ou instituições) a
falar e agir legitimamente, isto é, de maneira autorizada (BOURDIEU, 1983). No contexto de
influência, esta luta acontece nas redes sociais dentro e fora do governo nas arenas públicas
de ação formal, tais como comissões e grupos representativos (MAINARDES, 2006). Alguns
eram contra a ideia da docência ser a base da formação do pedagogo, outros atores prefiram
não se envolver nesta discussão formalizada pelo governo.
Eu, Selma e Libâneo, tinha um pessoal lá de Minas também, a gente não se
conformava de que este outro grupo tivesse tão firme a posição de que o
pedagógico se faz pela docência. Então a gente achava que não, o
pedagógico ele vai auxiliar a docência, ele vai servir de fundamento para a
57 A hierarquia cultural é um termo utilizado nos estudos de Pierre Bourdieu e revela que esta hierarquia faz
com que os indivíduos localizados nas posições dominadas tendam a admitir sua inferioridade e a
reconhecer a superioridade dos dominantes (BOURDIEU, 1989).
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docência, vamos dizer que muito mais que a docência se faz emergindo do
pedagógico porque ao emergir do pedagógico a docência, o pedagógico vai
dizer: A docência precisa de condições, precisa de espaço tempo, de hora, de
trabalho pedagógico. Então, esse pedagógico vai fundamentar essas
necessidades para não ser meramente uma luta sindical, de hora, de tempo,
disso, daquilo (FRANCO, 2015, informação verbal).
Eu discordava radicalmente da proposta educacional do governo FHC e não
poderia participar do processo enquanto formulação de políticas. Enquanto
movimento crítico, participei. Tive participação ativa nos Congressos
Brasileiros de Educação, de modo especial em 1997. Quando começou a
formulação das Diretrizes Nacionais eu não estava fazendo parte do
Conselho Nacional de Educação e também não integrava as diretorias das
entidades. Por isso, acompanhei à distância (SAVIANI, 2008b, 642).

O afastamento do professor Saviani não significava ausência de opinião. Na verdade,
ele não compactuava com nenhuma das duas posições do movimento dos educadores, pois
tinha outra proposta: pensar o curso de Pedagogia articulado a formação do especialista em
educação com a formação do docente da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, tomando como campo de referência a escola. Em resumo: formar seja o
especialista ou seja o professor no educador (Idem).
A narrativa da professora Iria revela como foi o clima naquele período de luta
concorrencial:
Nove anos de debates foram momentos de tensão mais no campo político. O
desprezo que o grupo do Ministério do governo de Fernando Henrique
Cardoso tinha pela pedagogia. A professora Eunice Durham, por exemplo,
quando ela olhava para mim ela dizia: - O que é isso? Não existe pedagogia,
existe ensino. Ela não reconhecia a pedagogia como curso e era diretora de
Políticas Educacionais do Ministério anos há fio. As tensões eram mais
políticas. Agora nunca deixamos de ocupar os espaços no conselho. Quando
tinha uma audiência pública nós estávamos lá para defender nossa proposta.
Não éramos ouvidos, mas estávamos lá! E fomos tendo adeptos até que veio
o governo Lula e o conselho foi totalmente redimensionado. Então tivemos a
felicidade de termos uma presidente no conselho, relatora das diretrizes, a
professora Clélia Craveiro que nos deu oportunidade, nos deu voz.
(BRZEZINSKI, 2015, informação verbal).

Esta professora e pesquisadora resume quase uma década de polêmica na arena
“institucionalizada” pelo governo. Em agosto de 1997, reformularam as atribuições das
Comissão de Especialistas de Ensino (CEE) e em dezembro, convocaram as IES para
apresentarem propostas para as novas Diretrizes Curriculares dos cursos superiores (BRASIL,
1997b). O governo começava a aumentar o grau de participação da sociedade utilizando a
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consulta facultativa (BORDENAVE, 1994), como ato discricionário, isto é, aplicava este
instrumento quando queria. Com a reformulação do trabalho, o mandato das comissões era de
dois anos, renovável por igual período, os integrantes eram no mínimo três e no máximo
cinco, o processo de escolha dos membros era por indicação e limitado às coordenações dos
cursos de graduação das IES reconhecidas e que também oferecessem pós-graduação stricto
sensu na mesma área de atuação da comissão (BRASIL, 1997a).
Em março de 1998, foi instituída a 1ª Comissão de Especialistas de Ensino de
Pedagogia (CEEP), tendo como membros os professores Leda Scheibe (UFSC), Tisuko
Morchida Kashimoto (USP), Zélia Miléo Pavão (PUC-PR), Celestino Alves da Silva Junior
(UNESP) e Márcia Ângela da Silva Aguiar (UFPE). Sobre este período, temos a seguinte
narrativa:
A Leda Scheibe era a presidente da primeira comissão. Isso em 98 quando
começou de fato a discussão. Enquanto comissão nós fizemos consulta as
entidades que propuseram, então, a ideia de sair com o documento e as
diretrizes serem mais pautada nessa discussão que estava de fora e não em
algo que o MEC tinha ajustado. Tanto que o documento que saiu dessa
comissão é com os princípios orientadores da formação que aparecem hoje
no PNE: sólida formação teórica e prática. Os princípios defendidos pela
ANFOPE, a comissão acolheu a partir da discussão com as universidades,
nessa época os representantes. Então foi muita legitimidade dessa comissão
de especialista (AGUIAR, 2015, informação verbal).

Neste período, então, as propostas começaram a ser colocadas no papel e discutidas
em encontros das Associações e em audiências públicas. Parafraseando Mainardes (2006), a
definição das finalidades do curso de Pedagogia tinham que ser estabelecidas, os conceitos
adquirirem legitimidade e o discurso de base para a política precisava ser formado. As
diretrizes fixaram “princípios, condições de ensino e de aprendizagem, procedimentos”
(BRASIL, 2006) para o curso de Pedagogia. Mantendo, porém, a delimitação dos objetivos
destas pesquisa, apenas as discussões sobre gestão e docência serão abordados ao longo do
texto.
O desafio da 1ª CEEP foi construir uma proposta para as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o curso de Pedagogia analisando as contribuições de mais de 500 instituições
de Ensino Superior e outras muitas entidades do campo educacional (SCHEIBE; AGUIAR,
1999). Como afirma Bordenave (1994), a participação viabiliza o crescimento da consciência
crítica, fortalece o poder de reivindicação da comunidade e possibilita um controle maior dos
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atos das autoridades. Imbuídos deste sentimento, os educadores desta comissão aproveitaram
a oportunidade de estar “liderando” aquele momento e viabilizaram o aumento da
participação da sociedade civil na elaboração daquela política educacional promovendo em 04
de maio de 1999, uma reunião aberta com representantes das entidades nacionais58 do campo
educacional quando discutiram e colheram contribuições para a versão final das DCN de
Pedagogia que foi enviada a SESu/MEC e ao CNE (CEEP, 1999). Este documento, propunha
atuação do pedagogo na docência da Educação Infantil, nas séries Iniciais do Ensino
Fundamental e nas disciplinas de formação pedagógica do ensino Médio, na organização e
gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do
conhecimentos em diversas áreas da educação. A docência seria a base obrigatória

na

formação e identidade deste profissional (CEEP, 1999).
Podemos afirmar que a partir destas diretrizes a docência tornou-se um termo
polissêmico, a docência ampliada passou a ser discutida e é muito importante que este
conceito seja compreendido, pois ele compõem a identidade do pedagogo. Küenzer e
Rodrigues (2006, p. 191) criticam essa abrangência da docência que parece querer instituir um
novo salvador da pátria, pois “a gestão e a investigação demandam ações que não podem ser
reduzidas à de docência, que se caracteriza por suas especificidades; ensinar não é gerir ou
pesquisar, embora sejam ações relacionadas”. Durante o contexto de influência, essa questão
motivou grande divergência entre os educadores. O Fórum Nacional de Diretores de
Faculdades/Centros de Educação das Universidades Públicas Brasileiras (FORUMDIR) na
Carta da Chapada, elaborada no XVI Encontro em Cuiabá, em agosto de 2002, defendia a
formação de professores e também de profissionais para atuarem na gestão/coordenação do
trabalho pedagógico com ênfase no contexto escolar e/ou em outros contextos (FORUMDIR,
2002). Enquanto para ANFOPE a docência é a base da formação de todo e qualquer
profissional da educação e da sua identidade e abrange todas as áreas da formação do
pedagogo (VIEIRA, 2011), o que ficou conhecido como docência ampliada. Na narrativa da
professora Amélia Franco, a docência ampliada é a gestão:
O conceito que foi criado na época foi de docência ampliada. O que é a
docência ampliada? É a gestão. O pensamento de que gestão é fazer
58 Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope), Associação Nacional de
Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (Anped), o Fórum de Diretores de Faculdades/Centros de Educação
das Universidades Públicas Brasileiras (Forumdir), a Associação Nacional de Administradores Educacionais
(Anpae) e o Centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes).
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acontecer! É a mesma coisa que administração, principalmente, uma
administração de pessoas, pedagógica, política, social e tudo mais. Quando
fala da gestão eles não estavam pensando na orientação, na supervisão... eles
quase que as consideravam como “desnecessidades” porque a orientação
educacional nunca mais se falou; o supervisor continua na delegacia fora da
escola, mas ele é apenas aquele que olha que tem uma “super visão” no
sentido de controle (FRANCO, 2015, informação verbal).

A opinião da professora Amélia Franco se alinha a de Libâneo, Pimenta e outros
educadores que assinaram o manifesto em 2005 no qual posicionaram-se contrários a minuta
da Resolução das diretrizes para o curso de Pedagogia, divulgada naquele ano, estabelecendo
a licenciatura para a formação de professores (MANIFESTO, 2005). Para estes educadores a
docência é uma modalidade de atividade pedagógica, umas das múltiplas especializações
possíveis ao pedagogo. Embora a docência e a gestão sejam dimensões da atividade
pedagógica, elas têm conceitos distintos. O docente ensina o necessário para o aluno inserir-se
criticamente no mundo; O gestor dispõe e coordena a utilização de recursos e meios,
organizando situações, para a realização de fins determinados (LIBÂNEO, 2006).
Este pensamento difere do conceito de docência construído pela ANFOPE desde o
início dos anos 1980. Presidente desta associação por vários anos, orgulhosamente, a
professora Iria explica quem é o gestor-professor formado pelas diretrizes do curso de
Pedagogia.
Quem é esse gestor? Em primeiro lugar o gestor é o professor que domina
sua sala de aula no sentido de desenvolver a aprendizagem, esse é o gestor, o
gestor dentro da sala de aula; agora ele é o gestor de sistemas também e é
gestor de espaços não escolares. Então, vai ampliando e ele toma o nome
hoje mais corriqueiro de coordenador. Essa função do coordenador tem por
duplo a gestão, mas ele tem a gestão pedagógica, a gestão administrativa que
é o diretor da escola, a gestão do currículo como aquele que também trabalha
no projeto político pedagógico. Então este conceito de gestão é o que está
nas diretrizes (BRZEZINSKI, 2015, informação verbal).

Percebemos nas narrativas acima, a concepção multidimensional de gestão, na qual
são trabalhadas simultaneamente as áreas econômica, pedagógica, política e cultural
(SANDER, 2007). Iria enfatiza o perfil do professor-gestor com formação para exercer as
variadas funções que as atividades educacionais demandam, caracterizando em sua fala a
flexibilidade e polivalência do paradigma multidimensional.
A professora pernambucana Márcia Angela apresenta em sua narrativa o perfil do
pedagogo que estava sendo construído no contexto de influência das diretrizes.
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A gente não tinha essa ideia da separação de aqui está a docência e aqui está
gestão. Nós considerávamos que era a formação do educador; a formação do
gestor estaria nessa formação do educador. […] Porque tínhamos também
como outro princípio, a questão da gestão democrática; então, não
imaginávamos que haveria uma pessoa eternamente gestor. Então você está
numa escola, você pode ser gestor nesse momento, a outra poder ser gestora
em outro momento. Portanto você tem que ter uma formação comum que te
qualifique para exercer qualquer cargo na escola (AGUIAR, 2015,
informação verbal).

Pelas narrativas de Márcia Angela, percebemos que ela pontua a formação polivalente
do professor-gestor e realça em sua fala a bandeira da gestão democrática. A professora
Angela tem como base as reivindicações da ANFOPE, uma formação “que permita ao futuro
pedagogo articular fins/meios, ser simultaneamente um pesquisador e um técnico, professor
articulador/gestor de conhecimentos/relações sociais considerando as diversas funções e
práticas pedagógicas escolares ou não escolares existentes” (AGUIAR; MELLO, 2005, p. 06).
Desde as Conferências Brasileiras de Educação (CBEs), uma das propostas dos
educadores era a democratização da gestão que significava a democratização das secretarias
de educação e demais órgãos públicos de ensino por meio da recomposição de suas esferas e
pela transparência das suas ações, descentralização administrativa e pedagógica, gestão
participativa das atividades educacionais, eleição direta e secreta para dirigente escolar,
constituição de comissões municipais e estaduais de educação para acompanhamento e
atuação nas políticas públicas educacionais, eleição pela comunidade escolar de colegiado
para frear arbitrariedades da administração do sistema educacional e da escola (SHIROMA,
MORAES, EVANGELISTA, 2011). Neste sentido, o que o movimento dos educadores
reivindicava era uma gestão democrática, de autoridade compartilhada, marcada pela
transparência, impessoalidade, autonomia, participação, liderança, trabalho coletivo,
representatividade e competência; buscando sempre uma decisão por meio de um processo
que tivesse a deliberação pública e a participação como princípio, o diálogo como método e
fundamento (CURY, 2002).
Tendo essas reivindicações como referências, concordamos com Franco (2015), nesta
discussão, a gestão não correspondia as habilitações, posto que desde a redemocratização do
país já era questionada a divisão do trabalho na escola nos moldes do tecnicismo quando o
administrador gerenciava a escola, o supervisor monitorava os professores, o orientador
cuidava dos alunos. A gestão na formação do educador era uma bandeira do movimento pró
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formação do educador que segundo Saviani (2008b) não foi explicitado nas diretrizes,
deixando vago o termo neste documento que mistura campo científico, setor profissional, área
e local de atuação do gestor (LIBÂNEO, 2006). A gestão pleiteada pelo movimento dos
educadores era a democrática, mas para ser realmente democrática a participação tem que
existir, isto é, tomar parte ou ser parte de fato, de forma voluntária e concedida.
A proposta apresentada pela CEEP em 1999 não chegou a ser apreciada pelo CNE,
pois a indicação da comissão era de que a formação docente para atuar na educação infantil e
nos anos iniciais se realizasse na universidade; isto conflitava com o disposto no artigo 63 da
LDBEN/96 que estabelecia a criação dos Institutos Superiores de Educação e destinava,
exclusivamente, aos Cursos Normais Superiores a “formação de docentes para a Educação
Infantil e para as primeiras séries do Ensino Fundamental”; o artigo 64 da LDBEN estabelecia
que o curso de Pedagogia se dedicaria ao preparo de especialistas, especialmente gestores
educacionais (BRASIL, 1996). Nas palavras de Saviani (2005, p.24), ao atribuir aos Institutos
Superiores de Educação a formação de profissionais para a educação básica e não apenas a
formação de professores, o governo colocou em cena uma alternativa ao Cursos de Pedagogia,
“podendo fazer tudo o que estes fazem, porém, de forma mais aligeirada, mais barata, com
cursos de curta duração”. Iria relembra este episódio com muita indignação.
Participei também das discussões com 1ª comissão de especialistas ajudando
a redigir diretrizes curriculares, depois de termos ouvido muitas
universidades públicas, ouvimos universidades particulares, as comunitárias
tinham uma inserção forte também na discussão. Nós remetemos essa
proposta, eu digo nós porque era um grupo muito grande. Nós remetemos a
proposta, nessa ocasião que a professora Leda Scheibe daqui de
Florianópolis estava na presidência da comissão de especialistas; bem, então
remetemos ao conselho e eles seguraram na gaveta por quatro anos a
proposta e nunca consideraram, nunca! (BRZEZINSKI, 2015, informação
verbal)

No aprendizado de democracia e participação o diálogo é método e fundamento, como
ensina Cury (2002). Já estávamos vivendo um governo democrático, mas para o MEC praticar
o diálogo ainda era uma lição a ser aprendida, visto que dialogar é respeitar opiniões
contrárias, acatar a decisão da maioria, partilhar experiências vividas, compartilhar
informações, ouvir atentamente. Como afirma Bordenave (1994, p. 51), o diálogo verdadeiro
só é viável “entre iguais ou entre pessoas que desejam igualar-se”, certamente isto não era
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uma aspiração do governo. Embora o MEC tenha desconsiderado o documento, as entidades
nacionais discutiram-no ao longo do ano.
Como observamos, as divergências dentro do campo eram em relação a epistemologia
da pedagogia como campo de conhecimento e, por conseguinte, se o profissional deveria ser
formado como pedagogo e/ou professor tornaram-se questões de embates (SAVIANI, 2007).
Na análise das narrativas colhidas, este ponto apareceu como um dos principais debates entre
os pares.
O pedagogo se faz a partir da docência ou o pedagogo se faz por si
subsidiando a docência? Eu acho que formar para a docência é uma
coisa, formar para ser pedagogo é outra coisa. As duas estão muito
próximas, não dá para separar pedagogia da formação da docência,
mas não é a mesma coisa. (FRANCO, 2015, informação verbal)
Docência para mim não tem adjetivo é docência porque ela é ampliada
no próprio nome de docência. Não existe docência simplificada, ela é
altamente complexa e congrega para si todas as funções necessárias
para que a escola tenha o caminhar administrativo, um caminhar da
aprendizagem de uma forma articulada. Nessas diretrizes queríamos
manter a resistência aquela repartição da pedagogia em caixinhas de
orientadores, de supervisores e etc. Na divisão do trabalho na escola e
que não havia interlocução, uma articulação na própria escola entre
esses profissionais. (BRZEZINSKI, 2015, informação verbal)
É um equívoco formar o professor no curso de Pedagogia. O que não
significa dizer que eu não considere importante formar o professor de
educação infantil e de primeira a quarta na universidade. Defendo que sua
formação seja assumida pela universidade, mas não no curso de Pedagogia
(PIMENTA apud CRUZ, 2011, p. 158).

Para Viera (2011, p. 136), a docência ampliada ou alargada extrapola a relação ensinoaprendizagem e envolve todo o trabalho educativo, ela “está sendo assumida como atividade
de um profissional polivalente e concentra-se no campo da ação”, mas está extinguindo o
conceito de professor.

4.3 - As DCN pagaram o preço de uma área sem consenso
As associações científicas e instituições acadêmicas que discutiam a Pedagogia tinham
posições divergentes, embora formassem um único grupo dentro do CNE. Segundo o
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professor Jamil Cury, a falta de entendimento entre os pares, motivava o descrédito do curso
de Pedagogia no CNE e atrasava as definições dos rumos do mesmo dentro do conselho.
Eu fiquei no CNE por oito anos, as discussões e integração entre a educação
básica e o ensino superior, elas se davam no Conselho Pleno. Enquanto eu
estive no conselho, os oito anos que esteve lá, eu me abstive. Houve uma
discussão a respeito do que seria o antigo normal. E na discussão sobre a
licenciatura também entrou a discussão sobre o curso normal superior como
uma licenciatura, mas não se discutiu a Pedagogia, por que não se discutiu
Pedagogia? Eu acompanho essa discussão desde 1979, os grupos defensores
da Pedagogia tinham orientações muito divergentes. O grupo de Campinas
tinha uma orientação da Pedagogia voltada para os cinco primeiros anos e
para a Educação Infantil e somado a isso gestão, criticando as antigas
habilitações que eram questionadas como sendo produtos de um taylorismo.
Por outro lado, uma orientação mais da USP e da federal de Goiás percebeu
a Pedagogia como uma ciência da educação e dentro desse universo tinha as
mais diferentes alas. O Conselho Nacional, na época, tomou a seguinte
decisão: enquanto a área não chegar no consenso, nós não vamos trabalhar
as diretrizes da Pedagogia (CURY, 2016, informação verbal)

No final do semestre do ano 2000, outra Comissão de Especialistas de Ensino de
Pedagogia foi nomeada pela Portaria SESu/MEC nº 1.518, tendo como componentes os
professores Helena Costa Lopes de Freitas, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Maisa Gomes Brandão Kullok, Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Marlene
Gonçalves, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Olga Teixeira Damis,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Merion Campos Bordas, Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS) (BRASIL, 2000). Esta comissão ratificou as principais teses
apresentadas pela comissão anterior em dois relatórios apresentados ao CNE, em
fevereiro/2001 e abril/2002, a saber: a base do curso de Pedagogia é a docência; o curso de
Pedagogia é ao mesmo tempo licenciatura e bacharelado, pois forma o profissional da
educação para atuar no ensino, na organização e gestão de sistemas, unidades e projetos
educacionais e na produção e difusão do conhecimento, em diversas áreas da educação (CEEP,
2001; CEEP, 2002). Essas duas teses já haviam sido sustentadas pelas associações acadêmicas
Anped, Anfope, Anpae, Forumdir, Cedes e Fórum Nacional de Defesa da Formação de
Professores e subscritas em documento entregue ao CNE em novembro de 2001, denominado
“Posicionamento Conjunto das Entidades” (BOLETIM DA ANFOPE, 2001). Dentro da área
acadêmica, nos encontros das associações, os professores continuavam os debates sobre a
base do curso Pedagogia.
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A gente ia nas ANPEDs ,nos ENDIPEs eu sempre falava, o Libâneo falava,
Selma falava, mostrando essa questão de que o pedagógico deveria
fundamentar a docência e que à medida que a docência se fundamentasse por
si só, ela se transformaria numa técnica apenas; e que o pedagógico exercido
só pelos professores, sem a formação específica, seria um tiro nos pés dos
pedagogos porque com o tempo o curso iria se apequenar (FRANCO, 2015,
informação verbal)
Os especialistas tinham ojeriza de entrar numa sala de aula, eles tinham
medo de entrar na sala de aula, eles não entravam porque eles se trancavam
nos gabinetes, por isso todo pedagogo tem que ser docente (BRZEZINSKI,
2015, informação verbal).

Os argumentos da professora Iria nasce da crítica do antagonismos entre professores e
especialistas do ensino em voga na década de 1980. Estes profissionais sem experiência
docente exigiam que os professores executassem ações que eles mesmo não sabiam “como
fazer”, pois só tinham a teoria. Sendo portanto a docência a base do curso, o pedagogo teria a
experiência da prática docente, podendo, então, falar com propriedade.
Aquela parte do movimento dos educadores criticava também o fato das comissões de
especialistas de ensino de Pedagogia (CEEP) desconsiderarem outras posições apresentadas
nos debates.
Foram manifestas nas reuniões de trabalho diferentes posições sobre a
formação dos profissionais da educação, não incluídas no corpo do referido
documento. […] A proposta básica é a de que a formação dos profissionais
da educação para atuação na educação básica far-se-á, predominantemente,
nas atuais Faculdades de Educação, que oferecerão curso de Pedagogia,
cursos de formação de professores para toda a Educação Básica, programa
especial de formação pedagógica, programas de educação continuada e de
pós-graduação. (…) O curso de Pedagogia destinar-se-a à formação de
profissionais interessados em estudos do campo teórico-investigativo da
educação e no exercício técnico-profissional como pedagogos no sistema de
ensino, nas escolas e em outras instituições educacionais, inclusive as nãoescolares (PIMENTA; LIBÂNEO, 1999, p. 242)

De fato estas considerações não entraram em nenhuma das propostas apresentadas ao
MEC/Sesu pelas CEEPs que ficaram “engavetadas” no CNE. Aliada a retenção das propostas
elaboradas pelas comissões, no período de discussão da reformulação dos curso de Pedagogia,
o governo elaborou paralelamente, no Conselho Nacional de Educação, diretrizes curriculares
nacionais para a formação de professores em nível superior. Em 2003, o CNE designou
Comissão Bicameral, formada por conselheiros da Câmara de Educação Superior e da Câmara
de Educação Básica com a finalidade de definir Diretrizes Curriculares Nacionais para o
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Curso de Pedagogia, renovando-a nos dois anos seguintes. Consideramos estas atitudes uma
estratégia conservadora do governo para manter as estruturas de suas concepções, expressas
no documento gerador que arrolava como problema do curso de Pedagogia, entre outros,
maior quantidade de formados como cientistas da educação do que professores e apontava a
redefinição do curso como sendo um dos primeiros ensaios para a formação do professor
primário em nível superior (BRASIL, 1981 apud BRZEZINSKI, 1996).
Enquanto as Comissões de Especialistas de Ensino de Pedagogia (CEEP) eram
formadas por educadores ligados as associações acadêmicas, a Comissão Bicameral era
formada por membros da Câmara

de Educação Básica e de Educação Superior, tendo

representantes do governo e de entidades da sociedade civil da área de Educação, entre estes
atores os privatistas, donos de instituições de ensino privada que tinham interesse na expansão
do mercado do ensino particular; isto aumentou consideravelmente as forças divergentes na
busca do monopólio da autoridade científica em relação ao curso de Pedagogia. Em 2003 e
2004 a Comissão foi formada por: Clélia Brandão Alvarenga Craveiro59, Petronilha Beatriz
Gonçalves e Silva60, Antonio Carlos Caruso Ronca61, Anaci Bispo Paim62, Arthur Fonseca
59 Clélia Brandão Alvarenga é Mestre em Educação Escolar Brasileira; Graduada em pedagogia Orientação
Educacional e Administração Escolar. Professora titular do Departamento de Educação da Universidade
Católica de Goiás, UCG. Reitora da PUC-Goiás entre 1994-2001. Superintendente do IBAMA-GO, 20032004. Presidente do Conselho Nacional de Educação de 2008 a 2010. Conselheira da Câmara de Educação
Básica (até 2012). Diretora de Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania (DPEDHUC);
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI); Ministério da
Educação (MEC), de 2012 a 2014. Diretora da Escola de Formação de Professores e Humanidades da PUCGoiás de 2014 a 2015. Foi indicada para compor o CNE pelo Conselho de Reitores das Universidades do
Brasil – CRUB e pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES.
60 Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva é professora Emérita da Universidade Federal de São Carlos UFSCAR; Professora Titular em Ensino- Aprendizagem - Relações Étnico-Raciais, na condição de
professora sênior, junto ao Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas do Centro de Educação e
Ciências Humanas-UFSCar, pesquisadora junto ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar. Membro
da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 2002-2006, por indicação do
Movimento Negro.
61 Antonio Carlos Caruso Ronca, Doutor e Mestre em psicologia da Educação (PUC-SP). Professor titular do
Departamento de Fundamentos da Educação da PUC/SP. Foi Reitor da PUC/SP de 1993 a 2004. Vicepresidente da Câmara de educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 2004-2008, indicado para
compor o CNE pela Associação Brasileira das Universidades Comunitárias; Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação – ANPEd; Confederação Nacional do Comércio – CNC; Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB; Conselho Nacional dos Secretários de Educação –
CONSED e Social Democracia Sindical – SDS.
62 Anaci Bispo Paim, Professora Auxiliar da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. Graduada em
Estudos Sociais pela Universidade Estadual de Feira de Santana, especialista em Metodologia do Ensino
Superior pela Fundação de Ensino Superior de Pernambuco da Universidade de Pernambuco. Reitora da
UEFS e presidente do Fórum de Reitores das Universidades Estaduais da Bahia, membro Titular do
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB. Foi indicada ao CNE pelas seguintes entidades:
Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP, Associação Nacional das Faculdades e
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Filho63, Maria Beatriz Luce64 e Paulo Monteiro Vieira Braga Barone65. A narrativa seguinte
nos conta um pouco desta história.
A partir de 2003 nós retomamos o processo. Veio o governo Lula e o
conselho foi, totalmente, redimensionado e tivemos a felicidade de termos
uma presidente no conselho, relatora das diretrizes a professora Clélia
Craveiro. Eu participei como representante da ANPED na comissão
bicameral. Nesse momento nós tivemos muito apoio do presidente da
comissão bicameral que era o reitor da PUC de São Paulo, professor Antônio
Carlos Ronca, e tivemos um clima muito democrático de troca de ideias.
Mas a correlação de forças dos privatistas66 no conselho era muito maior do
que dos republicanos 67 e democratas 68 (BRZEZINSKI, 2015, informação
verbal).

Iria pontua, penosamente, neste contexto de influência a disputa dos grupos dentro do
CNE, a arena formal de luta, para influenciar a definição das diretrizes. Podemos perceber na
narrativa desta experiência a força do processo vivido e a marca deixada por outros indivíduos.
A Comissão Bicameral instituída pelo CNE tomou por base algumas contribuições das CEEPs
e realizou audiência pública em dezembro de 2003, “na qual ficou evidente a diversidade de
posições em termos de princípios, formas de organização do curso e de titulação a ser
oferecida” (BRASIL, 2005, p. 1). Em março de 2005, apresentou a primeira versão do projeto
de Resolução para as DCN-Pedagogia, deflagrando uma grande polêmica, porque segundo
Evangelista e Triches (2008), a primeira versão não levava em conta décadas de história e

63

64

65

66
67
68

Institutos Superiores – ANAFI, Confederação Nacional dos Transportes – CNT, Conselho Nacional dos
Secretários de Educação – CONSED, Força Sindical.
Arthur Fonseca Filho é diretor geral do Colégio Uirapuru das Faculdades Uirapuru de Sorocaba (SP).
Secretário Municipal de Educação em Sorocaba na década de 1990. Entre 2002 e 2001 foi presidente do
Conselho Estadual de Educação de São Paulo e membro por dez anos. Foi indicado para o CNE por Paulo
Renato Souza, ex-Ministro da Educação. Foi membro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional
de Educação 2002-2006, como representante do Estado.
Maria Beatriz Luce, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Foi consultora ad hoc da Pró-reitoria de Pesquisa da UFRGS, em 2001; membro do comitê científico da
ANPEd; consultora técnica da Unesco para assessorar o Ministério da Educação e do Desporto, 1994-1995,
e assessora da Associação nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – Andifes,
1991-1996. Membro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação de 2004-2008.
Indicada para compor o CNE pela ANPEd.
Paulo Monteiro Vieira Braga Barone é professor titular do Departamento de Física da Universidade Federal
de Juiz de Fora. Mestre e Doutor em Física. Membro da Câmara de Educação Superior do CNE 2004-2008.
Indicado para compor o Conselho pela Associação Nacional de Faculdades e Institutos Superiores – ANAFI;
Central Única dos Trabalhadores – CUT; Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA;
confederação Nacional dos Transportes – CNT; Conselho Nacional dos Secretários de Educação – CONSED.
Brzezinski utiliza o termo privatistas para se referir aos donos de instituições privadas de ensino.
Os republicanos são a favor da redução dos impostos e dos gastos do governo.
Os democratas defendem mais contribuições da população e aumento dos investimentos governamentais.
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discussão no meio acadêmico acerca da função e identidade do curso, além de reduzi-lo à
docência.
Quando surgiu a primeira proposta das diretrizes do CNE eu, tomando
conhecimento dela, escrevi sobre o seu caráter e, em seguida, me manifestei
via e-mail para a Helena que sempre se manteve mais ou menos na direção
da ANFOPE, perguntando o que era aquilo e fazendo algumas críticas, pois
me parecia que a referida proposta acabava por reduzir o curso de pedagogia
ao normal superior. Helena deu retorno dizendo que era possível revertê-la
(SAVIANI, 2008b, p. 642).

Podemos observar nesse movimento a articulação dos grupos contra o discurso de
base da política do CNE que buscava a legitimidade do campo científico. Mainardes (2006, p.
51), explica que “o discurso em formação, algumas vezes, recebe apoio e outras vezes é
desafiado por princípios e argumentos mais amplos”. Na tentativa de modificar a situação, ao
longo do ano de 2005 foram apresentadas vinte e duas versões do projeto de diretrizes pelo
CNE, fruto das diversas pressões feitas pelas instituições de ensino, associações, entidades
científicas, sindicatos, políticos e demais grupos que acompanhavam as discussões.
Observemos dois documentos protocolados no conselho que revelam as duas alas do
movimento dos educadores.
Nesse momento em que o CNE apresenta um Projeto de Resolução sobre as
Diretrizes para o curso de Pedagogia, desconsiderando as concepções e
princípios construídos historicamente pelo movimento nacional de
educadores, é necessário um posicionamento conjunto das Entidades
nacionais defendendo uma formação de profissionais da educação
comprometida com a transformação da escola, do ensino e da educação no
país. Nesse sentido, enfatizamos que as Diretrizes Curriculares devem
contemplar: a base comum nacional; a docência como base de formação;
sólida formação teórica; interação teoria-prática; a pesquisa como princípio
formativo e epistemológico; a gestão democrática da educação.
Compromisso social, ético, político e técnico do profissional da educação,
articulação entre a formação inicial e a continuada do profissional da
educação; avaliação permanente e contínua dos processos de formação
(ANFOPE; ANPED; CEDES; FORUMDIR, 2005).

O documento acima, assinado em conjunto pelas associações solicitavam que o curso
fosse ao mesmo tempo licenciatura e bacharelado, tendo como eixo a docência, a gestão e
pesquisa. Diferente dos profissionais de outra ala do movimento que reivindicavam o
bacharelado para o curso, focando na formação de especialistas.
Entendemos que a formação dos profissionais da educação para atuação na
Educação Básica e em outras instâncias de prática educativa dar-se-á nas
faculdades/centros/Departamentos de Educação que oferecerão cursos de
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bacharelado em Pedagogia e curso de Formação de professores.
Compreendemos, entretanto, que o objeto da legislação em questão não pode
ser o curso de licenciatura para a formação de professores, mas o de
bacharelado em Pedagogia que se destina a formação de profissionais não
docentes voltados para os estudos teóricos da Pedagogia, para a investigação
científica e para o exercício profissional no sistema de ensino, nas escolas e
em outras instituições educacionais, incluindo as não-escolares
(MANIFESTO, 2005, p. 2-3).

Saviani relembra este decisivo momento das diretrizes e seu posicionamento frente ao
panorama que se formava:
Veio a mobilização da ANFOPE, ANPEd, FORUNDIR com uma nova
proposta; dei uma olhada na proposta que resgatava um pouco a história do
curso e continha dispositivos que melhoravam sensivelmente o texto gestado
no CNE. Mas eu não tinha condições, até por falta de tempo, de priorizar
essa atividade e assumir o compromisso de participar mais diretamente.
Nunca fui chamado a participar mais diretamente, o que não me impedia, é
claro, de tomar a iniciativa de conversar com as pessoas e encaminhar
contribuições para o processo de elaboração das referidas diretrizes. A razão
decisiva, porém, é que, avaliando o processo de uma posição externa àquela
mobilização, eu notava que era muito difícil reverter aquela situação
(SAVIANI, 2008b, p. 642).

Neste momento a questão central do debate era a titulação do curso: licenciado ou
bacharelado.
No início do curso a gente achava que tinha que ter uma junção muito
grande de bacharelado com a licenciatura por conta mesmo dessa formação
específica da área e ter então essa possibilidade para que no momento em
que eles vão aprofundar mais o que diz respeito a bacharelado mesmo nos
cursos de licenciaturas, então também aprofundariam no campo pedagógico
(AGUIAR, 2015, informação verbal).
Eu defendo uma tese que nós perdemos sempre no movimento pelas
diretrizes curriculares, a pedagogia como graduação em pedagogia em que
licenciatura e bacharelado se articulam num curso único (BRZEZINSKI,
2015, informação verbal).

Em dezembro, foi publicado o Parecer CNE/CP nº 5/2005, mantendo a docência como
base e o curso como licenciatura em Pedagogia; mas por irregularidade legal do artigo 14, ao
indicar que a formação dos especialistas (Orientador Educacional, Supervisor Escolar,
Administrador Escolar e Inspetor Escolar) entraria em regime de extinção na graduação,
devendo ocorrer na pós-graduação lato sensu, o que contrariava o artigo 64 da Lei nº 9394/96,
o documento retornou ao CNE para adaptação. Finalmente, em fevereiro de 2006, o Conselho
enviou ao MEC o Parecer CNE/CP nº 3/2006, base para a Resolução CNE/CP nº 1/2006, que
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Instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia,
licenciatura.
Eu acho que se esgotaram as possibilidades, então o conselho resolveu bater
o martelo. Ao resolver bater o martelo, fez aquilo pelo que o conselho
sempre se pautou, audiência pública, audiência regional pública, consulta a
especialista, consulta a pessoas interessadas, gente de fora, em alguns países.
Quando o conselho resolveu bater o martelo, não tinha saída, tinha que
chegar finalmente ao que tinha começado em 1978, não dava mais para ficar
em um universo nebuloso e com isso finalmente chegou a aquelas diretrizes
(CURY, 2015, informação verbal).

Em 1978 aconteceu o I Seminário de Educação Brasileira, marcado pela crítica e
denúncia da politica educacional do governo (SAVIANI, 2008a). Como já dito, este evento
foi um marco histórico para os educadores que tiveram como foco das discussões, naquele
encontro, as questões pautadas pelo Conselho Federal de Educação para redefinição da
formação do pedagogo, a saber: extinção ou não do curso de Pedagogia, formação do
pedagogo generalista ou especialista, formar o especialista no professor ou o especialista e o
professor no educador, manter as habilitações na graduação ou na pós-graduação, formar na
perspectiva da pedagogia do consenso ou do conflito, formação mais teórica ou mais prática,
trabalhar com a concepção do pedagogo reprodutor ou produtor de conhecimento, adotar um
núcleo central ou uma base comum de estudos, abstração ou concretude do termo educador
(BRZEZINSKI, 1996). Depois de vinte e oito anos de luta concorrencial sobre estas questões,
chegava a hora de “bater o martelo”.
Em 15 de maio de 2006, o CNE institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, que destinam-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). Por “consenso” estes foram os resultados dos
embates entre os variados grupos de interesse que disputaram no contexto de influência os
rumos do curso de Pedagogia. Observemos nas narrativas seguintes, a conclusão dos
professores entrevistados.
Formar o docente e o pedagogo é o que está definido para os cursos de
pedagogia. No entanto, considerando a complexidade e amplitude
envolvidas nessas profissões, o que se evidencia nos dados da pesquisa é que
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essa formação é generalizante e superficial, e não forma (bem) nem o
pedagogo nem o docente (PIMENTA, 2017, p. 25).

Selma e Iria mesmo estando em alas diferentes dentro do movimento dos educadores,
concordam que da maneira que foi colocada, a formação, em termos gerais, nestas diretrizes,
tende a ser superficial.
O perfil das diretrizes, todas aquelas finalidades que o pedagogo tem que
cumprir em ações e funções, aquilo é um absurdo! Aquilo vem de uma
ideologia capitalista de competências para o mercado, nunca para o mundo
do trabalho. (…) Eu lembro dos privatistas na Comissão Bicameral que não
deixavam passar nada. E a prova disto é que eles tiveram uma certa vitória,
porque quando saíram as diretrizes, todos os institutos superiores de
educação que desejassem transformar seus cursos em Pedagogia, poderiam
ser transformados no prazo de 1 ano; um dos privatistas conselheiro, dono de
muitas escolas no interior de São Paulo, em 45 dias, protocolou 49 processos
transformando em Pedagogia. Então, sabe-se que houve interesses
fortíssimos e eles levaram essa vitória (BRZEZINSKI, 2015, informação
verbal).

Maria Amélia também critica negativamente as diretrizes pela ampliação da docência
que acampou as funções da gestão.
A consideração do grupo que venceu era que a gestão é uma forma de
docência. O que se vê é que a gestão na própria diretriz é tratada assim
como um detalhe. (…) Gestão, forma também para gestão; forma também
para isto, forma também para tudo e não forma para nada! Mal forma porque
nesta gestão forma para controle e não como um pensamento da
administração como a gente tinha. A gestão virou uma ação de controle. Só
controle de papel, controle de burocracia, controle do espaço físico, só isso!
Mas não um pensamento de administrar a educação que está ocorrendo
naquele espaço. As escolas eram o espaço do pensamento pedagógico,
depois disto, e agora, os pedagogos foram virando professorezinhos. Eu acho
que o grande dano para as escolas decorre daí: não temos o profissional da
educação, nós temos professores! (FRANCO, 2015, informação verbal)

A Professora Márcia Angela pontua a falta de investimento do governo na questão da
formação nas instituições públicas, abrindo espaço para a expansão das instituições privadas.
Essas propostas exigiam um investimento maior por parte do governo e não
ocorreu. Houve uma mudança drástica nesse campo que foi a expansão
desenfreada dos cursos, especialmente, de pedagogia pelo setor privado. Eu
acho que houve uma mudança no campo imensa sem controle; isso então faz
com que hoje toda crítica que vem em cima: - “A formação de professores
está sendo muito fraca”. Quando você olha, de onde é que vem essa
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formação? Vem exatamente do setor privado (AGUIAR, 2015, informação
verbal).

Jamil Cury ameniza o debate, afirmando que as diretrizes não são fechadas,
conclusivas. Elas representam um referencial para as IES, sem ferir a autonomia da instituição.
Mas a cisão dentro do movimento dos educadores ainda persiste na concepção deste professor.
Aquele é um documento de compromisso. E como um documento de
compromisso, a autonomia universitária pode puxar para lá ou para cá. Mas
a área contínua ainda dividida não tanto como a vinte anos atrás, evidente,
mas continua dividida por ser um documento de compromisso cada um puxa
na perspectiva dos seus projetos pedagógicos, garantindo a autonomia
universitária. A dimensão da docência e da gestão sobretudo nas escolas que
oferecem pedagogia fora das universidades e sobretudo das universidades
públicas, essa se tornou hegemônica. Eu entendo que, possa haver alguma
alteração, mas eu não vejo porque. Para haver uma composição de todos os
grupos que de alguma forma debateram o assunto, eu acredito que quatro
anos como estão nas atuais diretrizes não seria suficientes (CURY, 2016,
informação verbal).

Consideramos que as conclusões de Saviani resumem o posicionamento de todos os
outros sujeitos desta investigação.
As Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia são, ao
mesmo tempo, extremamente restritas no essencial e assaz excessivas no
acessório. (…) Prevê-se, assim, que as instituições terão dificuldades quanto
ao modo como devem proceder para organizar o curso de pedagogia e sobre
as diretrizes a serem seguidas. Pois não é fácil identificar na Resolução do
CNE uma orientação que assegure um substrato comum em âmbito nacional
a dar um mínimo de unidade ao referido curso (SAVIANI, 2012, p. 58-59).

Analisando o processo como todo, percebemos que o resultado não agradou,
totalmente, a nenhum dos grupos envolvidos no contexto de influência das diretrizes, posto
que o discurso de base da política foi legitimado pelo CNE que optou pela conciliação entre
os variados grupos que participaram do contexto de influência. Podemos afirmar que o
movimento dos educadores conseguiu legitimar as concepções de docência como um dos
pilares da formação do pedagogo, a base comum nacional organizada em eixos curriculares, a
formação inicial docente para os Anos Iniciais e Educação Infantil no Ensino Superior. A
ideia do movimento dos educadores era uma gestão participativa, colegiada que progredisse
para a cogestão. Embora o modelo multidimensional, atualmente estabelecido pelas diretrizes,
tenha a eficiência, eficácia e produtividade como foco, ele também pode ser desenvolvido
democraticamente. Este paradigma aponta para um gestor que reage e responder rapidamente
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a uma situação nova; demonstra iniciativa e autonomia em suas decisões e na condução de
suas ações é capaz de adaptar-se e de reorientar sua ação em função de condições novas. A
fim de conceber uma gestão mais ágil nas atividades empreendedoras, exige-se do
profissional um perfil globalizado, criativo e flexível. Mas pela urgência das demandas, este
sujeito corre o risco de distanciar-se da reflexão sobre sua atividade e sobre si mesmo.
Instituindo, assim, por meio das diretrizes, a flexibilização do processo, uma formação
polivalente e generalizante.
A gestão expressa nestas diretrizes tem a docência como indissociável na formação do
pedagogo. Temos então uma concepção ampliada e dialética de docência que se afina com o
movimento dos educadores. Esta abordagem se aproxima da vertente multidimensional, não
no sentido do atrelamento aos interesses de mercado, mas de uma educação de qualidade
articulada à gestão democrática. A sociedade brasileira lutou muito para garantir a gestão
democrática como princípio, para implantá-la um longo processo permeado por diálogo e
participação coletiva ainda se faz necessário. Na prática a gestão democrática está sendo
construído cada vez menos, esse termo parece ter ficado no passado quando, na verdade,
estava ainda sendo construído (PERONI, 2008). Esse é o grande desafio da era globalizada:
construir e implementar políticas e ações democraticamente em grupos, associações,
movimentos sociais, respeitando as diferenças entre estes agentes, viabilizando o diálogo de
todos eles.
Pelas narrativas dos profissionais que vivenciaram o contexto de influência das
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, concluímos que no debate sobre
gestão nesta época aparecem dois conceitos: multidimensional e democrática.

Ainda que

participassem do mesmo movimento, os educadores divergiram/divergem em relação a
concepção de gestão discutida no contexto de influência das diretrizes. Para Cury (2016), a
gestão implementada é um guarda chuva que abriga as antigas habilitações, nesse sentido
referindo-se ao fato do pedagogo poder exercer múltiplas funções (Administração, Orientação,
Supervisão e Inspeção). Por isso, a ideia de que formar para a gestão, segundo as diretrizes, é
sinônimo de formar para administração, orientação, supervisão, inspeção agora em um único
“pacote”. Para outros a gestão está implícita na docência ampliada que abrange diversas
funções e práticas pedagógicas escolares ou não.
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Estas narrativas dos professores Iria Brzezinski, Márcia Angela da Silva Aguiar, Maria
Amélia do Rosário Santoro Franco, Selma Garrido Pimenta, Dermeval Saviani e Carlos
Roberto Jamil Cury priorizaram, neste capítulo, as experiências vividas no contexto de
influência das diretrizes, buscando como foco as concepções de gestão presentes neste
período de debates e elaboração do documento. As conclusões desta pesquisa, tomando como
base as questões de estudo compostas a partir das questões norteadoras para a aplicação da
abordagem do ciclo de políticas, construídas por Mainardes e Ball (2006) serão apresentadas
no próximo capítulo desta tese.

CONCLUSÕES DA PESQUISA

Esta pesquisa de doutoramento teve como objetivo analisar a gestão educacional nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia por meio do estudo da
documentação produzida pelo campo e das narrativas de profissionais da educação que
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vivenciaram o contexto de influência, observando quais as concepções de gestão estavam
presentes nos debates naquele período. Ao chegar a conclusão deste árduo trabalho,
retomamos as questões de estudo, elencadas na introdução, buscando refletir sobre elas a
partir das escutas, leituras e análises realizadas.
Neste estudo exploramos apenas o contexto de influência das DCN-Pedagogia, pois a
utilização desta abordagem exige a observação de fatores macros e micros, bem como a
interação entre eles, para que o isolacionismo seja evitado; isto é, a desconexão das diretrizes
do contexto político, social e econômico do país. Além disto, optamos por trabalhar somente
com a primeira arena do ciclo de políticas por sugestão da banca de qualificação do projeto de
tese e por entendermos, depois de produzirmos uma artigo ensaiando a utilização do ciclo
completo (DIAS, 2015), que explorar os cinco contextos, minuciosamente, exigiria da
pesquisadora tempo, maior do que o disponível para o doutoramento, diversidade de material
confiável para análise e envolvimento de mais pessoas para auxiliarem na pesquisa.
Em capítulos anteriores detalhamos o ciclo de políticas, elaborado por Stephen Ball,
Richard Bowe e colaboradores e pontuamos que o contexto de influência é o lugar onde as
políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são construídos (MAINARDES, 2006).
Observamos em nossa análise que diversos grupos participaram deste contexto por meio das
redes políticas e sociais na produção de capital científico, influenciando as discussões nas
arenas públicas. Dentre estes, estavam os educadores e demais profissionais da educação que
a partir da década de 1980 organizaram-se em associações acadêmicas, entidades científicas e
(Con)federações, como

CEDES, ANPED, ANDE,

ANDIFES, ANFOPE, ANPAE,

FORUNDIR, CNTE, UNE, FASUBRA, entre outras; também o governo federal por meio do
MEC, representado pelos membros da Sesu e do CFE/CNE; privatistas, isto é, os proprietários
de universidades e centros acadêmicos particulares, representantes das instituições de ensino
privadas que tiveram assento nas câmaras bicamerais do CNE; e também os organismos
internacionais, como ONU, UNESCO, UNICEF, BM, OIT, CEPAL, PNUD

que

influenciaram nas discussões desta arena por patrocínio, pois ofereciam e recomendavam
soluções para melhorar o desenvolvimento do país. Grande parte das “soluções” foram,
obrigatoriamente, implementadas por força de tratados e acordos assinados pelo país,
refletindo as concepções de educação das agências multilaterais nas políticas públicas.

145

Durante quase três décadas, de 1978 a 2006, estes grupos disputaram no contexto de
influência a hegemonia da organização do curso de pedagogia. Sem que houvesse um
vencedor, os princípios, as condições de ensino, de aprendizagem, os procedimentos a serem
observados no planejamento e avaliação do curso de Pedagogia, pelos órgãos dos sistemas de
ensino e pelas IES, foram obtidos por meio de consenso entre os atores. Com grandes
vantagens financeiras para os proprietários de instituições privadas de ensino, o governo
conseguiu legitimar boa parte do seu discurso político, em execução no país desde a década
de 1990. Estas ideias eram características do neoliberalismo e para a educação superior
preconizavam profissionais flexíveis, capazes de gerir imprevistos, inovadores, pró-ativos e
eficientes, formação polivalente, generalista e aligeirada. Mas podemos afirmar que o
movimento dos educadores conseguiu legitimar nestas diretrizes parte de suas reivindicações:
docência como um dos pilares da formação do pedagogo, base comum nacional organizada
em eixos curriculares, formação inicial docente para os Anos Iniciais e Educação Infantil no
Ensino Superior e o princípio da gestão democrática. O movimento dos educadores foi
vencido na titulação do curso que firmou-se com licenciatura em Pedagogia, contrariando as
reivindicações de formação sem dicotomia e que formasse tanto o bacharel quanto o
licenciado. O texto das DCN-Pedagogia não é linear no sentido de "refletir perfeitamente" o
ideário neoliberal. Como todo texto político inclui contradições e conflitos, assim as lutas dos
movimentos dos educadores também se fazem representar nesse texto que como o contexto de
influência revela-se como arena de luta.
Este paradigma de gestão multidimensional, estabelecido nas diretrizes, aponta para
um gestor que reage e responde rapidamente a uma situação nova; demonstra iniciativa e
autonomia em suas decisões e na condução de suas ações é capaz de adaptar-se e de reorientar
sua ação em função de condições novas, mas pela urgência das demandas na instituição, este
sujeito corre o risco de distanciar-se da reflexão sobre sua atividade e sobre si mesmo. Em
situações que demandam agilidade nas atividades empreendedoras, Delory-Momberger (2008)
afirma que engajados na pressa de realizar estas ações, as pessoas não dispõem da distância
necessária para “extrair” das experiências e dos episódios de vida, com os quais estão
envolvidos, os saberes cognitivos ou comportamentais que põem em ação empiricamente.
Assim, viver uma experiência é cada vez mais raro devido aos excessos de informação, de
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opinião e de trabalho e, então, falta tempo de parar para pensar, olhar, escutar (LAROSSA,
2002).
Percebemos pelo estudo das propostas das CEEPs, dos relatórios dos encontros das
associações e entidades acadêmicas e pelas narrativas dos professores entrevistados que na
discussão sobre a gestão no contexto de influência das DCN-Pedagogia aparecem dois
conceitos: multidimensional e democrática. No paradigma multidimensional de gestão as
áreas econômica, pedagógica, política e cultural são trabalhadas simultaneamente de forma
articulada (SANDER, 2007). A dimensão econômica envolve recursos financeiros, materiais,
estruturas, normas burocráticas e mecanismos de coordenação e comunicação. A dimensão
pedagógica da administração da educação diz respeito ao conjunto de princípios, cenários e
técnicas educacionais ligados a organização e funcionamento das instituições de ensino. A
dimensão política abrange as estratégias de ação organizada dos participantes do sistema
educacional em espaços formais e não formais de ensino. A dimensão cultural engloba os
valores e as características filosóficas, antropológicas, biopsíquicas e sociais das pessoas que
participam da instituição de ensino e da comunidade onde ela está inserida. O gestor deve
prever e controlar recursos, organizar estruturalmente a instituição, fixar papéis e cargos,
dividir o trabalho, determinar como e quem deve realizá-lo e estabelecer normas de ação,
coordenar a formulação de objetivos educacionais para a criação e utilização dos conteúdos,
espaços, métodos e técnicas capazes de executar o que foi formulado, perceber, interpretar o
ambiente externo e sua influência sobre as instituições educativas, prover espaço de
integração entre o estabelecimento de ensino e a comunidade local, para atender efetivamente
às necessidades e às demandas políticas das pessoas que moram/trabalham na localidade são
preocupações nesta dimensão, coordenar a ação das pessoas e grupos que participam do
processo educacional, direta ou indiretamente, objetivando promover a qualidade de vida
humana coletiva. Os critérios da concepção multidimensional são eficiência,

eficácia e

efetividade.
A gestão democrática foi outra concepção presente nos debates das diretrizes no
contexto de influência. O movimento dos educadores levantava a bandeira da gestão
democrática no cotidiano da escola, pelo revezamento da direção escolar entre os docentes,
rejeitando de vez a divisão do trabalho e priorizando a articulação entre os pares. Diferente
daqueles que defendiam a divisão pormenorizada do trabalho educativo, a dicotomização das
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funções de planejamento, concepção, controle, avaliação, criação de funções de
implementação e realização do trabalho planejado. O movimento dos educadores reivindicava
uma gestão democrática, de autoridade compartilhada, marcada pela transparência,
impessoalidade, autonomia, participação, liderança, trabalho coletivo, representatividade e
competência; buscando sempre uma decisão por meio de um processo que tivesse a
deliberação pública e a participação como princípio, o diálogo como método e fundamento
(CURY, 2002). A gestão não foi explicitada nas diretrizes, deixando vago o termo neste
documento que mistura campo científico, setor profissional, área e local de atuação do gestor
(LIBÂNEO, 2006).
O termo gestão foi absorvido pelo discurso político no Brasil por patrocínio dos
organismos internacionais em seus documentos, como exemplo, relatório da V Reunião do
Comitê Regional Intergovernamental do Projeto Principal de Educação (PROMEDLAC,
1993), relatório de Delors para a UNESCO (DELORS, 1998), publicação da Organização
Internacional do Trabalho (OIT, 2000), os estudos para o Banco Mundial feitos por Delannoy
e Sedlacek (2000) sobre o desenvolvimento de professores no Brasil. Estas publicações
recomendaram a formação dos professores para gestão de recursos da educação, para gestão
do próprio desenvolvimento profissional, para gestão de sistemas e instituições de ensino,
englobando nesta gestão “planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e
avaliação de tarefas próprias do setor da Educação” (BRASIL, 2006). Com isto, a
universidade “prepara para a pesquisa e ensino; oferta uma formação, em diferentes áreas,
bastante especializada e adaptada às necessidades da vida econômica e social” (DELORS,
1998, p. 34).
Pela multiplicidade de funções elencadas para o gestor nas DCN-Pedagogia, a saber,
participação na gestão de processos educativos e na organização e funcionamento de sistemas
e instituições de ensino,
englobando:
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de
tarefas próprias do setor da Educação;
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de
projetos e experiências educativas não-escolares;
III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo
educacional, em contextos escolares e não-escolares (BRASIL, 2006).
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Podemos afirmar que a concepção presente no texto final das diretrizes é a do
paradigma multidimensional formado pelas dimensões econômica, pedagógica, política e
cultural. A dimensão econômica envolve planejamento e coordenação na utilização de
recursos financeiros, materiais, estruturas, normas burocráticas e mecanismos de avaliação e
comunicação. Na dimensão pedagógica, o gestor coordenar a formulação de objetivos
educacionais para a criação e utilização dos conteúdos, espaços, métodos e técnicas capazes
de executar o que foi formulado. A dimensão política abrange as estratégias de ação
organizada dos participantes do sistema educacional em espaços formais e não formais de
ensino, isto é, integração entre os profissionais da educação que trabalham no estabelecimento
de ensino e a comunidade onde a escola está inserida (pessoas que moram/trabalham na
localidade). Na dimensão cultural, cabe ao gestor coordenar a ação das pessoas e grupos que
participam do processo educacional, direta ou indiretamente, objetivando promover a
qualidade de vida humana coletiva (SANDER, 2007). Esta concepção do paradigma
multidimensional de gestão democrática aponta para uma gestão gerencial, fruto das
recomendações dos organismos internacionais que “indicam” a formação em diferentes áreas.
Esta ideia atendia perfeitamente os anseios dos privatistas, uma formação polivalente,
vislumbrando a expansão do “mercado de ensino”.
Por influência do discurso das agências multilaterais e do movimento dos educadores
a gestão foi acampada como ampliação da docência. Sendo atualmente um termo polissêmico,
podendo abranger simultaneamente o pesquisador, o técnico, o professor e o gestor (VIEIRA,
2011). A discussão dos educadores dentro e fora do movimento centrou-se na questão
epistemológica da Pedagogia como campo de conhecimento. Uma ala tentava legitimar o
discurso de que como campo teórico a Pedagogia destina-se à formação de profissionais que
queiram aprimorar a reflexão e a pesquisa sobre educação e ensino; e como campo de atuação
profissional, prepara pesquisadores, planejadores, especialistas em avaliação, gestores do
sistema de ensino e da escola, enfim especialistas da educação (MANIFESTO, 2005). Porém,
a maioria dos educadores conseguiu legitimar a docência como base da formação do
pedagogo, contando com o poder político e simbólico do capital científico que possuíam e
com a força da militância que lhes era característico, como afirma Franco (2015, informação
verbal), “Eu, Selma, Libâneo e uma turma de vinte que estávamos em torno disso, éramos

149

intelectuais pensando essas coisas e os demais eram militantes de ir até Brasília, ficar na porta
do deputado e pedir a votação! Então, lógico nós perdemos essa parada e eles ganharam”.
Consideramos como momento mais significativo, vivenciado pelos profissionais da
educação no contexto de influência das DCNP, o posicionamento dos educadores, da época,
no I Seminário de Educação Brasileira, em 1978, início desta disputa. A abertura política
possibilitou aos educadores a oportunidade de subversão às ações do Conselho Federal de
Educação que redefinia o curso de Pedagogia desconsiderando a posição dos profissionais da
área. Sem fazer apologia a intolerância, entendemos as vaias da plateia que dificultaram a fala
de Valnir Chagas naquele evento, como o grito de “desagravo” daqueles que eram alunos no
governo militar e foram calados pelo AI5 nas universidades. A militância estudantil da
ditadura estava viva, os discentes tornaram-se docentes e reivindicavam participação nos
rumos da educação do país. Estes acontecimentos críticos

propiciaram experiências

formadoras na vida dos professores entrevistados, transformando-os nos profissionais que eles
são atualmente.
Frente as posições e oposições das alas do movimento dos educadores em relação às
diretrizes, nosso raciocínio está alinhado a de outros autores que entendem a docência e a
gestão como funções relacionadas, mas específicas. Sendo necessário o estudo da teoria e o
desenvolvimento da prática nestes dois campos de atuação. É preciso evitar que o conceito de
professor desapareça em consequência da efetivação do conceito de docência ampliada.
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
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Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )

Data Nascimento: ........../........../........

Endereço:..................................................................................................................................
Bairro:..........................................................Cidade:................................................................
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Título do Protocolo de Pesquisa: Gestão educacional nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Pedagogia: narrativas de professores notáveis
Subárea de Investigação: Educação
Pesquisadora responsável:
Nome: Simone Chaves Dias
Instituição: Universidade Estácio de Sá
Endereço: Rua Marquês de Abrantes, 177/1301 – Flamengo/RJ
Telefone:. (21) 2554-6034/ (21) 98235-9802
Email: chavesdias@terra.com.br
Avaliação do risco da pesquisa:
(X) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior
Objetivos e Justificativa:
O objetivo desta pesquisa é analisar a gestão educacional nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o curso de Pedagogia por meio de documentos e pelas narrativas dos
profissionais da educação que vivenciaram o contexto de influência; observar como o
discurso da gestão foi construído naquele período. A gestão é um dos três eixos norteadores
das diretrizes, porém pesquisas realizadas a partir das matrizes curriculares do curso de
Pedagogia comprovam que a presença da gestão no currículo é diminuta, o que justifica esta
pesquisa.
Procedimentos:
A pesquisa será realizada por meio de análise dos documentos que regulamentaram o curso de
Pedagogia e das transcrições das gravações das narrativas de formação de profissionais da
educação que vivenciaram o contexto de influência das Diretrizes Curriculares Nacionais para
o curso de Pedagogia.
Riscos e inconveniências:
Não há riscos nesta pesquisa.
Potenciais benefícios:
As informações coletadas nesta pesquisa servirão de fundamentação para ampliar o debate
sobre currículo do curso de Pedagogia, dando continuidade a discussão sobre a formação
docente.
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Informações Adicionais:
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em
horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. Para
esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do
mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá
total e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em
qualquer fase da pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram
lidas para mim, descrevendo o estudo: “Gestão Educacional nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Pedagogia: narrativas de professores notáveis”. Os propósitos
desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas. Concordo
voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa
e outra para o responsável pela pesquisa.
Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________
___________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa

____________________________________
Assinatura do Responsável da Pesquisa

APÊNDICE B – TÓPICOS PARA CONVERSA 1

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO
Título da Pesquisa: Gestão nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia:
narrativas de professores notáveis
Metodologia: Pesquisa narrativa
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Doutoranda: Simone Chaves Dias!

TÓPICOS PARA CONVERSA
MODELO 1 – PARTICIPARAM DIRETAMENTE
DO CONTEXTO DE INFLUÊNCIA

1 - Relembrando a sua trajetória de vida, peço que narre experiências de formação escolar e
acadêmica que foram significativas e que tenham, ainda hoje, uma marca em sua forma de ser
e de estar no mundo, como pessoa e profissional. (Podem ser experiências da infância,
adolescência e/ou juventude)!
!

2 – Como foi o seu processo de aproximação do campo da educação? Como aconteceu a sua
escolha profissional?
3 – Relembrando o contexto de discussão e debate das Diretrizes Curriculares Nacionais para
o Curso de Pedagogia:
•
•
•

Quais foram os momentos mais significativos vivenciados pelo(a) Senhor(a)?
Nesse contexto, como se deu o debate entre docência e gestão?
Depois de quase dez anos da publicação destas diretrizes, qual a sua avaliação, hoje,
sobre esse documento?!

APÊNDICE C – TÓPICOS PARA CONVERSA 2
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO
Título da Pesquisa: Gestão nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia:
narrativas de professores notáveis
Metodologia: Pesquisa narrativa
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Doutoranda: Simone Chaves Dias!

TÓPICOS PARA CONVERSA
MODELO 2 – PARTICIPARAM INDIRETAMENTE
DO CONTEXTO DE INFLUÊNCIA

1 - Relembrando a sua trajetória de vida, peço que narre experiências de formação escolar e
acadêmica que foram significativas e que tenham, ainda hoje, uma marca em sua forma de ser
e de estar no mundo, como pessoa e profissional. (Podem ser experiências da infância,
adolescência e/ou juventude)!
!

2 – Como foi o seu processo de aproximação do campo da educação? Como aconteceu a sua
escolha profissional?
3 – Relembrando o contexto de discussão e debate das Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN) para o Curso de Pedagogia:

•

Qual a sua avaliação sobre os vários anos de discussão das DCN para o curso de
Pedagogia? Como o senhor acompanhou esse período de debates das DCN?

•

Hoje, depois de quase dez anos da publicação destas diretrizes, qual a sua avaliação
sobre esse documento?!

APÊNDICE D – GRADE DE ANÁLISE DE CONTEÚDO 1(
GRADE DE ANÁLISE CONTEÚDO
NARRATIVAS DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAIS DO CONTEXTO DE INFLUÊNCIA
DCN-Pedagogia
Sujeito
Tema

IRIA
BRZEZINSKI

ANGELA
AGUIAR

AMÉLIA
FRANCO

SELMA
GARRIDO
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Sujeito
Tema
Outras
informações
Aproximação
com o campo da
educação
Experiências de
formação
(dimensão
pessoal)
Experiências
escolares
(fases,
acontecimentos
e pessoas
críticas)
Experiências
acadêmicas
(fases,
acontecimentos
e pessoas
críticas)
Escolhas e
experiências
profissionais
(fases,
acontecimentos
e pessoas
críticas)
Diretrizes
Curriculares
Nacionais Para o
curso de
Pedagogia
Fases críticas
Os principais
debates
As concepções
de gestão
O papel

IRIA
BRZEZINSKI

ANGELA
AGUIAR

AMÉLIA
FRANCO

SELMA
GARRIDO
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Sujeito
Tema

IRIA
BRZEZINSKI

ANGELA
AGUIAR

AMÉLIA
FRANCO

SELMA
GARRIDO

atribuído à
docência
Avaliação atual
das DCNP
Observações:
Fases críticas é um termo utilizado por Bolívar (2012) para identificar momentos nos quais o
entrevistado questiona determinados pressupostos;
Pessoas críticas também é um termo de Bolívar (2012) para destacar aquelas pessoas que
tenham influenciado na biografia da vida do sujeito da pesquisa.

APÊNDICE E – GRADE DE ANÁLISE DE CONTEÚDO 2(

GRADE DE ANÁLISE CONTEÚDO
NARRATIVAS DE FORMAÇÃO
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PROFISSIONAIS DO CONTEXTO DE INFLUÊNCIA
DCN-Pedagogia

Sujeito
Tema

CURY

SAVIANI

Outras informações
Aproximação com o campo
da educação
Experiências de formação
(dimensão pessoal)
Experiências escolares
(fases, acontecimentos e
pessoas críticas)
Experiências acadêmicas
(fases, acontecimentos e
pessoas críticas)
Avaliação do contexto de
influência das DCNP
Posicionamento no contexto
de influência das DCNP
Avaliação atual das DCNP

Observações:
Fases críticas é um termo utilizado por Bolívar (2012) para identificar momentos nos quais o
entrevistado questiona determinados pressupostos;
Pessoas críticas também é um termo de Bolívar (2012) para destacar aquelas pessoas que
tenham influenciado na biografia da vida do sujeito da pesquisa.

APÊNDICE F – MODELO 1 DE E-MAIL ENVIADO(
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Caro(a) Professor(a),
meu nome é Simone Chaves Dias, sou doutoranda na Universidade Estácio de Sá/RJ. Estou
pesquisando a gestão nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia e parte
do meu estudo consiste em conversar com alguns profissionais que participaram do período
de debate e discussão das diretrizes. Portanto, seria uma honra ter a oportunidade de conversar
com o(a) senhor(a) pessoalmente sobre esse período. Caso seja possível o nosso encontro,
posso enviar-lhe um convite formal com maiores detalhes do projeto de pesquisa e, então,
marcarmos o melhor dia, horário e local.
Desde já agradeço-lhe a atenção.
Cordialmente,
Simone Chaves Dias

APÊNDICE G – MODELO 2 DE E-MAIL ENVIADO
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Caro Professor
Meu nome é Simone Chaves Dias, sou doutoranda na Universidade Estácio de Sá/RJ. Estou
pesquisando a gestão nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia e parte
do meu estudo consiste em conversar com profissionais que não participaram ou se afastaram
do debate e da discussão das diretrizes. Portanto, seria uma honra ter a oportunidade de
conversar com o senhor pessoalmente sobre esse momento. Caso seja possível o nosso
encontro, posso enviar-lhe um convite formal com maiores detalhes do projeto de pesquisa e,
então, marcar o melhor dia, horário e local.
Desde já agradeço a atenção.
Cordialmente,
Simone Chaves Dias

APÊNDICE H – LISTA DE ATORES DO CONTEXTO DE INFLUÊNCIA(
Nº
Nome
Participação
1 Guiomar Namo de MEC/BM
Mello

Instituição Representação Ano
Posicionamento
Editora
Governo
1997/2000 Assegurar na formação Docente
Pearson
Banco Mundial
habilidades que o prepararem
BID
Para otimizar recursos e
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Leda Sheibe
CEEP
Márcia Angela
CEEP
Aguiar
Celestino Alves
CEEP
silva
Tizuko Morchida
CEEP
Kishimoto
Zélia Milléo Pavão
CEEP
Helena Costa Lopes
CEEP
de Freitas
Maísa Gomes
CEEP
Brandão Kullok
Marlene Goncalves
CEEP
Olga Teixeira
CEEP
Damis
Merion Campos
CEEP
Bordas
Iria Brezinski
Movimento
educadores
Selma Garrido
Movimento
Pimenta
educadores

UFSC
UFPE

ANFOPE
ANFOPE

1999
1999

UNESP

1999

USP

1999

PUC-PR
UNICAMP

ANFOPE

UFAL
UFMT
UFU

ANFOPE

2001
2001/2002
2001/2002

USP

ANFOPE/
CEDES
Manifesto

96-98/0812
1983

PUC GOIÁS

Manifesto

2005
1983

Movimento UNISANTOS
educadores

Manifesto

14 José Carlos Libâneo Movimento
educadores

Docência como base

2001/2002

UFRGS
PUC-GOIÁS

1999
2001

maximizar resultados.
Docência como base
Docência como base

Docência como base
Estudo do fenômeno
Educativo como base - Bacharel
Estudo do fenômeno
Educativo como base -Bacharel

2005
15 Maria Amélia
Santoro Franco
16

Estudo do fenômeno
Educativo como base - Bacharel

2005
Desde
Afastou-se
1978
Conselho de 2002/2004 Habilitação na pós-graduação
Reitores das
Universidades
do Brasil
Francisco das
MEC/CNE Secretário de GOVERNO
2004Chagas Fernandes
Educação do
2014
RN
Jamil Cury
MEC/CNE
PUC-MG
CNE
1996Afastou-se
2004
Petronilha Beatriz CNE/CES
UFSCAR
Movimento
2002
Habilitações na pós-graduação
Gonçalves e Silva Relatora DCN
Negro

Movimento UNICAMP
educadores
17
Clélia Brandão CNE/Relatora PUC-GOIÁS
Alvarenga Craveiro
DCN
18
19
20

Dermeval Saviani
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176

