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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi identificar, analisar e comparar as representações sociais de
formação pedagógica no discurso de professores de curso de Pedagogia que atuam em
universidades públicas e privadas do Rio de Janeiro e nos seguintes documentos legais:
Parecer CNE/CP nº 5 (BRASIL, 2005), que deu origem à Resolução CNE/CP nº 1
(BRASIL, 2006), a qual institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de
Pedagogia, Licenciatura; Parecer CNE/CP nº 2 (BRASIL, 2015a), que deu origem à
Resolução CNE/CP nº 2 (BRASIL, 2015b), a qual institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da
Educação Básica; Documento Final do XII Encontro Nacional da ANFOPE (BRASIL,
2004); e Documento Final do XVII Encontro Nacional da ANFOPE (BRASIL, 2014). A
pesquisa qualitativa realizada, que segue uma tradição interpretativa, foi norteada pela
Teoria das Representações Sociais, desenvolvida por Serge Moscovici, que se refere às
informações, crenças, atitudes e valores compartilhados por um grupo a respeito de um
dado objeto social, em sua abordagem processual, que visa identificar os processos
formadores de uma representação social, a objetivação e a ancoragem. Recorreu-se à
Teoria da Argumentação, proposta por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, como
uma teoria ad hoc à Teoria das Representações Sociais, pois possibilita uma investigação
com base no discurso a partir da intenção do locutor de persuadir seu auditório. Os
documentos selecionados e as entrevistas realizadas foram analisados com base no
Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA), desenvolvido por Monica Rabello de
Castro e Janete Bolite-Frant, que busca explicar os momentos de negociação dos
interlocutores, evidenciando como suas hipóteses se ligam às teses por eles defendidas,
tendo como base uma situação controversa, nem sempre explícita em suas interações. Ao
destacar o discurso persuasivo inscrito no material analisado, identificou-se a
representação social de formação. No que tange à formação pedagógica no curso de
Pedagogia, identificou-se que, embora com suas características particulares, tanto nos
documentos selecionados quanto nas entrevistas realizadas a representação social de
formação pedagógica parece estar ancorada na articulação entre teoria e prática, fruto de
antigas cisões: o modelo “3+1”, que opunha o bacharel e o licenciado, e a formação do
técnico e a formação do professor. Também é consenso no discurso contido no material
que, embora algumas tentativas de mudança tenham surgido ao longo dos anos, o curso
de Pedagogia ainda se encontra arraigado a suas origens históricas, submetendo a
consolidação da formação pedagógica à formação continuada e ao exercício da profissão
docente.
Palavras-chave: Representações Sociais. Formação Pedagógica. Pedagogia. Articulação
Teoria e Prática.

ABSTRACT
The aim of this paper was to identify, analyze and compare the social representations of
pedagogical formation in the discourse of Pedagogy teachers who work in public and
private universities in Rio de Janeiro and in the following legal documents: Parecer
CNE/CP nº 5 (BRAZIL, 2005), which gave rise to Resolução CNE/CP nº 1 (BRAZIL,
2006), which establishes the National Curriculum Guidelines for Pedagogy, Degree;
Parecer CNE /CP nº 2 (BRAZIL, 2015a), which gave rise to Resolução CNE/CP nº 2
(BRAZIL, 2015b), which establishes the National Curriculum Guidelines for the Initial
and Continuing Education of Professionals of the Primary Education Teacher; Final
Document of the XII ANFOPE National Meeting (BRAZIL, 2004); and Final Document
of the XVII ANFOPE National Meeting (BRAZIL, 2014). The qualitative research,
which follows an interpretative tradition, was guided by the Theory of Social
Representations, developed by Serge Moscovici, which refers to the information, beliefs,
attitudes and values shared by a group about a given social object in his approach, which
aims to identify the processes that form a social representation, objectification and
anchoring. We used the Theory of Argumentation, proposed by Chaïm Perelman and
Lucie Olbrechts-Tyteca as an ad hoc theory to access social representations, as it enables
a speech-based investigation based on the speaker's intention to persuade his audience.
The selected documents and interviews were analyzed based on the Argumentative
Strategy Model (MEA), developed by Monica Rabello de Castro and Janete Bolite-Frant,
which seeks to explain the negotiation moments of the interlocutors, showing how their
hypotheses are linked to the theses defended by them, based on a controversial situation
that is not always explicit in their interactions. By highlighting the persuasive discourse
inscribed in the material analyzed, the social representation of formation was identified.
Regarding the pedagogical formation in the Pedagogy course, it was identified that,
although with its particular characteristics, both in the selected documents and in the
interviews performed, the social representation of pedagogical formation seems to be
anchored in the articulation between theory and practice, the result of old divisions : the
“3+1” model, which opposed the bachelor and the graduate, and the technical training
and the teacher training. It is also consensus in the discourse contained in the material
that, although some attempts at change have emerged over the years, the Pedagogy course
is still rooted in its historical origins, subjecting the consolidation of pedagogical training
to continuing education and the exercise of the teaching profession.
Keywords: Social Representations. Pedagogical formation. Pedagogy. Articulation
Theory and Practice.

RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue identificar, analizar y comparar las representaciones
sociales de la formación pedagógica en el discurso de los professores de los cursos de
Pedagogía que trabajan en las Universidades Públicas y Privadas de Rio de Janeiro y en
los siguientes documentos legales: Parecer CNE/CP nº 5 (BRASIL, 2005), que
dio origen a la Resolución CNE/CP nº 1 (BRASIL, 2006), que establece las Directivas
de Currículo Nacionales para el curso de Pedagogía, graduación. Parecer CNE/CP nº 2
(BRASIL, 2015a), que establece las Directivas de Currículo para la formación inicial y
continúa de los profesionales del Magistério de la Educación Básica. Documento final
del XII Encuentro Nacional De ANFOPE (BRASIL, 2004); Documento final del XVII
Encuentro Nacional De ANFOPE (BRASIL, 2014). La investigación cualitativa llevada
a cabo siguiendo una tradición interpretativa, fue guiada por la Teoria de las
Representaciones Sociales, desarrolladas por Serge Moscovici, que se refiere a las
informaciones, creencias, actitudes y valores conpartidos por un grupo sobre un dado
objeto social, en su enfoque de procedimiento que tiene como objetivo identificar los
procedimientos que forman una representación social, la objetivación y el anclaje. Se
recurrió a la Teoria de la Argumentación, propuesta po por Chaïm Perelman y Lucie
Olbrechts-Tyteca, como teoria ad hoc para acceder a las representaciones sociales, ya que
permite la investigación basada en el discurso desde la intención del locutor de persuadir
a su auditorio. Los documentos seleccionados y las entrevistas realizadas fueron
analisadas con base en el modelo de la Estrategia Argumentativa (MEA), desarrollado
por Monica Rabello de Castro y Janete Bolite-Frant, que busca explicar los momentos de
negociación de los interlocutores, resaltando como sus hipotesis se conectan a la tesis por
ellos defendida, teniendo como base una situación controvertida, ni siempre clara en sus
interacciones. Resaltando el discurso persuasivo inscrito en el material analizado, se
identificó que, aunque con sus caracteristicas particulares en los documentos
seleccionados como en las entrevistas realizadas, la representación social de formación
pedagógica parece estar sostenida en la articulación entre teoria y práctica, fruto de
antiguas divisiones. El modelo “3+1” que opuso el " Bacharel" y el Licenciado, y la
formación del técnico y la formación del profesor. También es conciso en el discurso
contenido en el material que, aunque algunos intentos de cambio hayan surgidos a lo largo
de los años, el curso de Pedagogía todavía se encuentra enraizado a sus origenes
históricas, sometiendo la consolidación de la formación pedagógica a la formación
continúa y al ejercício de lá profesión de profesor.
Palabras clave: Representaciones sociales. Formación Pegagógica. Pedagogía Unidad
Teoria y Práctica.
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INTRODUÇÃO

Assuntos como desempenho escolar, condições de trabalho do professor e diminuição
na procura pela carreira do magistério vêm sendo amplamente discutidos, não apenas pela
comunidade científica, mas pela sociedade como um todo. Em função desses problemas
enfrentados pelo atual sistema de ensino, cresce a preocupação com a formação inicial e
continuada do professor e com a forma como são organizados os currículos dos cursos de
formação de professores, sobretudo o de Pedagogia, cuja abrangência formativa é incomparável
a das demais licenciaturas.
Torna-se, também, cada vez mais notória a precariedade das condições de trabalho do
professor, no que diz respeito à sobrecarga de tarefas, à falta de recursos e instalações adequadas
para o desenvolvimento do trabalho, aos baixos salários, ao apoio pedagógico e a questões
disciplinares dos alunos. Tais fatores tornam-se razões para o abandono do magistério e a
procura cada vez menor pela profissão docente, como aponta André (2015a), em pesquisa sobre
questões referentes às políticas de valorização do trabalho docente no Brasil. A falta de
atratividade pela carreira docente para os jovens concluintes de Ensino Médio também foi
objeto de estudo de Gatti et al. (2019), em pesquisa sobre os novos cenários de formação de
professores no Brasil, na qual demonstraram grande preocupação com as elevadas taxas de
evasão nos cursos de formação para o exercício do magistério ao longo dos últimos anos.
Uma possível causa para o abandono do magistério são as dificuldades encontradas
pelos professores em relação às condições de seu trabalho, que afetam diretamente suas
práticas, e é apontado como o fator que mais prejudica o desempenho escolar dos alunos. Como
uma medida para solucionar a questão do baixo rendimento escolar no Brasil, o governo passou
a atribuir prêmios ou bônus a escolas e professores que se destacassem em relação ao
desempenho discente, o que vem gerando muita polêmica. Segundo André (2015a), por
exemplo, o critério utilizado para mensurar o desempenho dos alunos nos sistemas de avaliação
externa instituídos pelo governo federal e por secretarias de educação estaduais e municipais
— o resultado de provas, geralmente de Português e Matemática — constitui uma medida muito
restrita, pois não abrange outros aspectos do desenvolvimento humano. De acordo com a autora,
as habilidades literárias, artísticas, corporais, noções de tempo e espaço, fundamentais para o
desenvolvimento, acabam sendo minimizadas nos currículos escolares, o que compromete a
formação do educando.
É importante ressaltar que essas avaliações também mensuram, mesmo de forma
indireta, o desempenho do professor, o que também tem direcionado as discussões sobre sua
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formação e os inúmeros desafios colocados à prática docente. Essas discussões se tornaram
mais acirradas a partir da década de 1980, inicialmente no cenário internacional, e, no Brasil, o
interesse pelo tema vem crescendo significativamente, o que pode ser verificado em dois
levantamentos feitos por André (2009, 2015b).
No primeiro, de 2009, a autora mapeou teses e dissertações defendidas por pósgraduandos na área da Educação e constatou que na década de 1990 cerca de 6% da produção
acadêmica abordava a formação de professores e que esse percentual cresceu rapidamente,
passando a atingir 22% em 2007. No segundo, de 2015, identificou um grande número de
pesquisas sobre o assunto desenvolvidas nos últimos anos e trabalhos apresentados em eventos
científicos. A autora analisou a mudança que foi acontecendo ao longo do tempo nos aspectos
estudados. Segundo ela, o foco de investigação passou a ser o professor, suas opiniões,
representações, saberes e práticas, que, em 2007, já atingia 53% dos estudos sobre formação
docente, percentual este que vem aumentando ainda mais. Esses dados são corroborados por
Gatti et al. (2019, p. 298), que, ao investigarem as tendências das produções acadêmicas sobre
o professor formador nos últimos anos, verificaram que, embora com enfoques diversos, grande
parte das pesquisas toma como referência “a percepção dos formadores sobre a própria prática,
seja por meio de estudos de crenças, de representações sociais ou de sentidos e significados
atribuídos pelo docente ao seu trabalho”.
Análises acerca da produção acadêmica atual sobre a formação de professores têm
revelado que as décadas de 1990 e 2000 foram um período de consolidação de referenciais
relativos a processos reflexivos, difundidos nos Estados Unidos desde a década de 1980, e que
influenciaram os estudos sobre a formação de professores no Brasil, sobretudo no que se refere
à prática e ao estágio supervisionado.
A prática crítico-reflexiva foi apresentada por Donald Schön como uma possibilidade
de superação dos modelos tradicionais de formação profissional (SCHÖN, 1983). O autor, que
retomou noções anteriormente apresentadas por John Dewey sobre o pensamento reflexivo e
por Keneth Zeichner acerca do ensino reflexivo, propôs aos formadores, práticas de reflexão na
ação que permitiriam aos profissionais recém-formados criar um repertório de possíveis
soluções para as situações adversas que surgissem ao longo de sua prática profissional. Embora
as ideias propostas pelo autor não tenham, inicialmente, sido dirigidas especificamente à
formação de professores, mas ao ensino desenvolvido na formação profissional nas mais
variadas áreas do conhecimento, sua proposta de educação para a reflexão como forma de
superação da dicotomia entre teoria e prática muito influenciou o campo da Educação.
Segundo Schön (1987), inerente à prática dos bons profissionais, está uma competência
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que lhes permite agir em seu dia a dia, mesmo que essa não tenha sido pensada previamente, a
qual muitas vezes não é passível de descrição. Essa competência complementa os
conhecimentos científicos e técnicos oriundos da formação, possibilitando a aquisição de novos
saberes. A partir dessa concepção, o autor centra sua proposta em quatro ideias: “conhecimento
na ação”, “reflexão na ação”, “reflexão sobre a ação” e “reflexão sobre a ação na ação”.
Por “conhecimento na ação” compreende-se o conhecimento tácito, demonstrado
espontaneamente ao longo da prática profissional, diretamente relacionado às estratégias e
pressupostos que permeiam essa prática em ação. A reflexão feita com base na prática pode
ocorrer durante a ação ou posterior a ela. Quando é desenvolvida simultaneamente, é designada,
pelo autor, de “reflexão na ação”. A reflexão feita no decorrer da ação torna possível reformulála e adaptá-la de acordo com as necessidades atuais. Há casos, no entanto, em que a reflexão
ocorre em momento posterior à ação, em que há uma reconstrução mental da ação a fim de
analisá-la retrospectivamente. Nesse caso, faz-se a “reflexão sobre a ação”. Embora o autor faça
distinção entre esses dois momentos de reflexão, ele mesmo afirma não serem tão distintos.
Quando se vai além desses momentos, compreendendo-se problemas futuros, identificando
soluções e progredindo no desenvolvimento e na tomada de decisões, faz-se a “reflexão sobre
a ação na ação” (SCHÖN, 1987).
Com a publicação do livro de António Nóvoa, “Os Professores e sua Formação”, em
1992, em Portugal, e sua posterior divulgação no Brasil, o artigo “Formar professores como
profissionais reflexivos”, de Donald Schön, que integra o livro, abordando especificamente a
formação de professores, o autor torna-se bastante conhecido. Nóvoa (1992) indica Schön como
referência obrigatória para os que pesquisam e estudam formação profissional, pois suas
propostas apontam a necessidade de o professor levar em consideração os conhecimentos
prévios1 que os alunos trazem consigo como elemento fundamental para o processo de
aprendizagem.
Essa nova maneira de pensar a formação docente, defendida por autores como Lee
Shulman, Donald Schön, Clermont Gauthier, Antônio Nóvoa, Maurice Tardif, Philippe
Perrenoud, entre outros, denominada como “professor reflexivo”, propunha a valorização de
uma racionalidade prática, em que a reflexão sobre a ação nortearia a prática docente. Suas
ideias a respeito da prática crítico-reflexiva promoveram forte discussão no âmbito da educação
brasileira, no sentido de se buscar superar o modelo de racionalidade técnica, fortemente

1

“Os conhecimentos prévios advêm das relações que o sujeito estabelece ao longo da vida, de acordo com o seu
meio social e cultural. Esses conhecimentos são constituídos por influência familiar, religiosa, política, econômica,
intelectual” (FEIJÓ; DELIZOICOV, 2016, p. 600).
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instaurado nos cursos de formação de professores, e que não teria condições de subsidiar uma
formação que preparasse o professor para o efetivo exercício da docência, como registrava
Perrenoud (2001).
No entanto, como apontaram Pimenta e Ghedin (2002), em pesquisa realizada no
período em que essa perspectiva foi intensamente difundida no Brasil, a prática reflexiva
tornou-se um modismo, tendo sido apropriada de maneira equivocada por alguns, gerando uma
série de interpretações indevidas. Segundo os autores, a reflexão, na prática de muitos
professores, não incorpora consciência das implicações sociais, econômicas e políticas da
atividade educativa. Trata-se de um reducionismo do conceito, em que o professor é tido como
protagonista nos processos de mudança, o que poderia levar a um praticismo e a um
individualismo quando o professor faz uma reflexão em torno de si como uma forma de buscar
soluções para os problemas de suas práticas. Dessa forma, as mudanças são operacionalizadas
apenas no âmbito de cada sala de aula e, não, no contexto social, econômico e político.
Duarte (2003) também fez crítica contundente a Donald Schön, cujos estudos sobre os
processos de formação do profissional reflexivo ele considera pautados numa epistemologia
que desvaloriza o conhecimento científico/teórico/acadêmico e numa pedagogia que
desvaloriza o saber escolar. Ao analisar a abordagem de Schön (1997) sobre
conhecimento/saber escolar e o conhecimento tácito (reflexão na ação), Duarte afirma que pode
parecer que aquele autor estaria valorizando o saber escolar ao fazer referência ao professor
que ajuda o aluno a articular esses dois conhecimentos. No entanto, o que ele expressa é uma
oposição, um conflito epistemológico, ao afirmar haver duas formas diferentes de considerar o
conhecimento, a aprendizagem e o ensino, categorizando negativamente o saber escolar. E
indica que, para Schön, “a ação pedagógica que fizesse a criança passar do conhecimento
cotidiano e tácito ao conhecimento escolar não deveria, portanto, ser considerada um
progresso”. Logo, também “não haveria progresso na passagem do saber prático do professor
ao saber científico e filosófico sobre a Educação. A formação de professores deveria, ao invés
de concentrar-se no domínio de teorias científicas, voltar-se para o saber experiencial do
professor” (DUARTE, 2003, p. 618). Daí decorre, conforme enfatiza Duarte, a formação de
professores centrada na prática reflexiva. Porém, como ele adverte, é necessária uma “análise
crítica da desvalorização do conhecimento escolar, científico, teórico, contida nesse ideário que
se tornou dominante no campo da didática e da formação de professores” (idem, p. 619).
Apesar das discussões, que perduram por décadas, e das mudanças propostas pela
legislação brasileira no que tange à formação docente, as quais serão abordadas mais adiante,
ainda não se pode falar em avanços significativos que promovam mudanças efetivas no sistema
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de ensino. Ainda hoje, a literatura aponta a precariedade da formação inicial dos professores,
constantemente relacionada às fragilidades dos cursos, ao seu caráter fragmentado, ao
distanciamento entre teoria e prática e entre universidade e escola de Educação Básica (cf.
ANDRÉ, 2009; 2015a; GATTI, 2010; 2011; 2013/2014; 2014; SCHEIBE e DURLI, 2011;
SCHEIBE e BAZZO, 2013; 2016; MOREIRA e MAIA, 2016; CRUZ, 2017; PIMENTA, 2017;
ROLDÃO, 2017; LÜDKE e SCOTT, 2018; GATTI, et al., 2019).
Analisando a produção acadêmica sobre a formação de professores no Brasil, fica clara
a negligência com que vem sendo tratada a formação pedagógica ao longo de décadas.
Pesquisadores apontam, ainda, uma ênfase teórica nos currículos dos cursos de formação de
professores, com práticas que se distanciam da realidade da sala de aula (cf. TANURI, 2000;
DURLI, 2007; GATTI, 2010; 2013/2014; 2014; SCHEIBE, 2010; ALVES-MAZZOTTI, 2011;
SCHEIBE e DURLI, 2011; SCHEIBE e BAZZO, 2013; UGGIONI e ALVES-MAZZOTTI,
2014; CRUZ, 2017; CRUZ et al., 2018; LÜDKE e SCOTT, 2018; GATTI, et al., 2019; MAIA,
2019).
Na legislação para o curso de Pedagogia essa negligência também pode ser identificada.
A formação pedagógica compreende disciplinas e práticas que, articuladas, darão ao futuro
professor a base necessária para lidar, com autonomia, com as mais diversas situações que
poderão surgir ao longo de sua prática docente. Essa articulação, que deveria nortear a formação
de professores, vem sendo relegada a segundo plano, prevalecendo a ênfase teórica.
Essa realidade nos remete a dois períodos marcantes para a história da formação de
professores: a década de 1830, quando foi criada a primeira Escola Normal Brasileira, e a
década de 1930, quando foram criados os primeiros cursos de licenciatura no Brasil.
A primeira Escola Normal constituía, conforme esclarece Tanuri (2000), um primeiro
ensaio de instituição destinada à formação de professores para as escolas primárias brasileiras.
O curso apresentava currículo bastante restrito, resumindo a formação pedagógica a uma única
disciplina. Mesmo na década de 1870, quando se consolidam ideias de democratização do
ensino e obrigatoriedade da instrução primária, a formação pedagógica continuou bastante
rudimentar, embora algum progresso, ainda que modesto, tenha ocorrido na organização do
curso, como aponta a autora.
A preocupação com a reformulação do ensino se fazia cada vez mais presente, devido
às novas demandas oriundas das ideias de democratização do ensino que, aos poucos, foram se
consolidando, as quais um currículo de caráter ainda bastante restrito não contemplava.
Assim, em 1934, foi fundada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que pretendia
formar, em nível superior, professores para o exercício do magistério. Em 1938, com a criação
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da Faculdade de Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o ensino das disciplinas
pedagógicas é desvinculado das demais disciplinas. Em 1939, a Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras cria o curso de Pedagogia, com a dupla função de formar bacharéis e
licenciados. Iniciava-se a institucionalização do modelo que veio a ser conhecido como “3+1”
em que os três primeiros anos são destinados à formação específica da área de atuação e
complementados por um ano de formação pedagógica (cf. TANURI, 2000; ALVESMAZZOTTI, 2008b; GATTI, 2010; 2011; SCHEIBE e DURLI, 2011; SCHEIBE e BAZZO,
2013; SCHEIBE e BAZZO, 2016). O modelo “3+1” inspirou a criação dos demais cursos de
licenciatura, como um adendo dos bacharelados, instaurando a dicotomia entre teoria e prática.
Nos cursos de licenciatura em geral, nota-se a dissociação entre as disciplinas
específicas da área de atuação profissional e as de caráter pedagógico. No curso de Pedagogia,
se discute a dissociação entre a formação do pedagogo como especialista em gestão
administrativa e pedagógica e a formação do pedagogo como profissional com foco na
docência. Sobre essa discussão, que se arrasta por tanto tempo, Scheibe e Durli (2011) apontam
que a legislação vigente para o curso de Pedagogia ainda contém ambiguidades e indefinições
que constituem grandes desafios a serem superados. Lüdke e Scott (2018) consideram que,
embora sucessivas reformas tenham ocorrido como tentativa de superar tais desafios, o cenário
ainda é pouco animador.
São vários os motivos que podem ter contribuído para a permanência dessa realidade.
Um deles se refere à apreensão equivocada a respeito da necessidade de se pensar a formação
docente numa perspectiva crítico-reflexiva e, consequentemente, a implantação dessa proposta
feita de forma generalizada, buscando atender a um modismo, como apontado por Pimenta e
Ghedin (2002). Além disso, Gatti (2014), em pesquisa sobre a formação inicial de professores,
indica a “tradição bacharelesca” como um dos fatores que leva os educadores a não conferirem
o devido valor aos aspectos didático-pedagógicos necessários à formação do professor para o
exercício da docência com crianças e jovens. De fato, uma vez que se exporta para a licenciatura
o currículo de um curso de bacharelado, adicionando a ele disciplinas de teor pedagógico,
perde-se de vista o fundamento principal da licenciatura, que é – ou deveria ser – a docência.
Constatamos em pesquisa anterior, por meio do discurso de professores, que o apego à tradição
ainda está fortemente presente na forma como os currículos dos cursos de licenciatura são
elaborados atualmente, dificultando a implantação de mudanças significativas que promovam
maior articulação entre as teorias pedagógicas e a prática docente (CORRÊA, 2015; CORRÊA
e MAIA, 2018).
Essa realidade afeta de maneira expressiva os licenciandos do curso de Pedagogia, que
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abrange a formação para o exercício da docência em diversos níveis: na Educação Infantil, nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas pedagógicas do curso Normal em nível
médio, bem como na Educação Profissional, na área de serviços escolares, além de outras áreas
nas quais são previstos conhecimentos pedagógicos, abarcando, também, o preparo para a
gestão educacional, que deve integrar diversas funções, tais como administração, coordenação,
planejamento, acompanhamento e avaliação de projetos pedagógicos e de políticas públicas e
institucionais na área da Educação (BRASIL, 2006).
Diante da grande abrangência formativa do curso e do pouco domínio dos
conhecimentos da prática da profissão com o qual muitos egressos do curso de Pedagogia
iniciam na carreira docente, entendemos que o atual modelo de formação ainda não constitui
base de conhecimento que articula teoria e prática que orientará a atuação do futuro professor
da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino fundamental, levando em conta suas
especificidades.
Embora haja na literatura um consenso acerca da imprescindibilidade de alteração na
estrutura do curso de Pedagogia, em que a docência constitua efetivamente o foco de atuação
dos professores deste curso, essa é uma questão que ainda não foi solucionada. Por se tratar de
uma dificuldade que se perpetua até os dias de hoje, em que práticas pedagógicas ainda se
encontram cristalizadas, alicerçadas em um modelo tradicional de formação, é necessário
promover maior discussão acerca dos fatores que vêm dificultando, atualmente, a implantação
de possíveis mudanças, o que torna nosso estudo relevante em termos de contribuições para o
processo de ampliação do conhecimento na área.
Diante desses apontamentos, recorremos à Teoria das Representações Sociais por
permitir uma investigação com base em crenças, valores e símbolos, funcionando como
instrumento de compreensão da realidade, o que poderá favorecer a mudança de práticas
cristalizadas. As representações sociais são relevantes por serem saberes do senso comum, que
se constroem coletivamente e influenciam as práticas dos sujeitos nos ambientes sociais em que
estão inseridos.
O conjunto de informações, crenças, imagens, opiniões, valores e atitudes associados
pelos professores às experiências vividas nos ambientes sociais em que realizaram a sua
formação e em que vivenciam diariamente a prática do magistério pode interferir na maneira
como representam a formação pedagógica e, consequentemente, na forma como suas práticas
em sala de aula são conduzidas. De acordo com Jodelet (1990), as representações sociais são
elaboradas e compartilhadas pelos sujeitos no meio social em que estão inseridos. Segundo ela,
“a marca social dos conteúdos ou dos processos se refere às condições e aos contextos nos quais
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emergem as representações, às comunicações pelas quais elas circulam e às funções que elas
servem na interação do sujeito com o mundo e com os outros” (JODELET, 1990, p. 361-362).
As práticas que os professores de curso de Pedagogia realizam diariamente revelam
possíveis representações sociais de formação pedagógica, as quais, por sua vez, orientam suas
condutas. Suas práticas, tal como são conduzidas, estão diretamente relacionadas às instituições
onde atuam e na qual mantêm relações com outros professores com os quais, em suas conversas
diárias, se manifestam acerca da formação pedagógica no curso de Pedagogia, fazem
julgamentos e tomam posições.
Da mesma maneira, os documentos legais revelam as representações sociais dos
envolvidos em sua elaboração, a partir da forma como se posicionam em relação à formação
pedagógica, tendo como base as ideias que compartilham entre si, considerando o contexto em
que estão inseridos.
Acreditamos ser esta uma forma de identificar, a partir das representações sociais
elaboradas pelos sujeitos participantes da pesquisa, o lugar que a formação pedagógica ocupa
no curso de Pedagogia. Os resultados poderão indicar possíveis caminhos para a superação de
um modelo tradicional de formação que ainda persiste. Esperamos, a partir dos dados obtidos
e das análises realizadas, acirrar o debate acerca da formação dos professores nesse curso.
Portanto, o objetivo deste trabalho foi identificar, analisar e comparar as representações
sociais de formação pedagógica no discurso de professores de curso de Pedagogia de
universidades públicas e privadas do Rio de Janeiro e em documentos legais. Os documentos
selecionados para fins desta investigação foram: Parecer CNE/CP nº 5 (BRASIL, 2005), que
deu origem à Resolução CNE/CP nº 1 (BRASIL, 2006), a qual institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o curso de Pedagogia, Licenciatura; Parecer CNE/CP nº 2 (BRASIL, 2015a),
que deu origem à Resolução CNE/CP nº 2 (BRASIL, 2015b), a qual institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério
da Educação Básica; Documento Final do XII Encontro Nacional da ANFOPE (BRASIL,
2004); e Documento Final do XVII Encontro Nacional da ANFOPE (BRASIL, 2014).
Para atingir esse objetivo, foram elaboradas as seguintes questões, que nortearam o
desenvolvimento do estudo:


Que crenças, valores e comportamentos são associados à formação pedagógica no

Curso de Pedagogia, de acordo com os documentos analisados?


De acordo com o discurso dos professores, como a formação pedagógica tem

contribuído para a prática docente que os egressos do curso de Pedagogia realizarão em turmas
de Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental? Que contribuições são
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apontadas pelos professores entrevistados?


De que maneira as representações sociais dos professores entrevistados acerca da

formação pedagógica estão orientando as suas práticas em sala de aula?
Visando apresentar respostas às questões elencadas, foram organizados os seguintes
capítulos, além desta Introdução, que constituiu o primeiro. O segundo, intitulado “A formação
pedagógica no curso de Pedagogia”, apresenta um breve histórico da criação do curso de
Pedagogia, com base na legislação que rege esse curso, considerando o contexto em que foi
sendo implantado. Em seguida, é apresentada a discussão dos educadores em relação à
identidade do curso de Pedagogia, no que diz respeito às finalidades do curso. Por fim, trazemos
para a discussão os desafios atualmente enfrentados pelo curso de Pedagogia.
No terceiro capítulo, “Referencial teórico-metodológico”, enfocamos o referencial que
serviu de base para o desenvolvimento da pesquisa. Nele, apresentamos conceitos das teorias
nas quais a pesquisa está alicerçada: a Teoria das Representações Sociais, desenvolvida por
Serge Moscovici, tendo Denise Jodelet como sua principal colaboradora, e a Teoria da
Argumentação, proposta por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca. Buscamos esclarecer,
neste capítulo, como a Teoria da Argumentação pode ser utilizada como uma teoria ad hoc à
Teoria das Representações Sociais.
No quarto, “Procedimentos Metodológicos”, é delineado o caminho percorrido no
desenvolvimento da pesquisa, apresentando o contexto da investigação, os métodos de coleta e
análise de dados.
No quinto capítulo, “Apresentação e discussão dos resultados”, são apresentados os
resultados do estudo, que revelam as representações sociais de formação pedagógica no curso
de Pedagogia, identificadas nos documentos selecionados e nas entrevistas realizadas.
Por fim, nas “Considerações Finais”, procuramos responder às questões de estudo, a fim
de contribuir para o debate acerca da formação pedagógica de professores que vem sendo
desenvolvida no curso de Pedagogia, indicando possíveis caminhos que possam promover a
superação de um modelo de formação que se arrasta por tantas décadas.
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2. FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NO CURSO DE PEDAGOGIA
Para a compreensão do espaço ocupado pela formação pedagógica na atual realidade do
curso de Pedagogia no Brasil, cuja identidade foi se moldando ao longo da história,
apresentando, ainda hoje, uma série de indefinições e desafios a serem superados, resgataremos,
ainda que resumidamente, a história de sua criação.

2.1. O contexto da criação do curso de Pedagogia
A formação de professores passou por um longo percurso de estruturação antes da
criação do curso de Pedagogia. De acordo com Castanha (2008, p. 18), “a primeira tentativa de
instituir uma escola para formar professores no Brasil se deu em 1º de março de 1823, tendo
por base o método lancasteriano”2, podendo frequentá-la os militares e todos os súditos de D.
Pedro I que quisessem se instruir (Decreto de 1º de março de 1823). Em abril do mesmo ano,
outro decreto determinou que um ou dois indivíduos que tivessem aptidão para aprender o
método lancasteriano fossem tirados da Tropa de Linha e, quando voltassem às suas províncias,
ensinassem não apenas a seus irmãos de armas, mas a todos os cidadãos (Decreto de 29 de abril
de 1823). Neves (2009, p. 62) pondera que o domínio deste método inicialmente por parte dos
militares era para “evitar as revoltas sociais e preservar a unidade e a estrutura social nacional”,
pois uma vez “instituída a disciplina nesse segmento, seria possível vigiar e controlar as classes
subalternas, inaugurando uma nova forma de disciplinarização, não só do corpo infantil como
também de todo o corpo social”.
Mas, a primeira instituição oficial destinada à formação de professores no Brasil, a
Escola Normal, foi criada em Niterói, capital da Província do Rio de Janeiro, por meio de uma
Carta de Lei que executou o Decreto nº 10 da Assembleia Legislativa Provincial, de 10 de abril
de 1835. Em seu Artigo 1º dispunha que:

Haverá na Capital da Província do Rio de Janeiro huma Escola Normal para
nella se habilitarem as pessoas, que se destinarem ao magistério de instrução
primária, e os Professores actualmente existentes, que não tiverem adquirido
a necessária instrução nas Escolas de Ensino na conformidade da Lei de
quinze de Outubro de mil oitocentos e vinte sete, Artigo quinto (RIO DE
2

“O Método Pedagógico de Lancaster foi escolhido pelas as elites ilustradas brasileiras para a instrução elementar
do povo”, [...] e “se pautava pela manutenção da ordem, da disciplina e da obediência para a população livre e
pobre”. [...]. “Lancaster (1805) considerava que o mestre estava para o plano como a cabeça está para o corpo;
quem serve ao corpo executando as ações são as mãos. Aí residia a importância do monitor: na ação, tanto para o
trabalho do mestre quanto para o método em geral. Os monitores eram os responsáveis pela organização minuciosa
do método. Deles dependia a organização geral da escola, da limpeza ao aprimoramento de cada aluno e,
fundamentalmente, a manutenção da ordem (LANCASTER, 1805)” (NEVES, 2009, p. 62, 64).
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JANEIRO, 1835).

O currículo do curso era bastante escasso, constituído apenas por conteúdos
disciplinares de nível primário e a única referência à metodologia de ensino se referia ao método
lancasteriano, cujos princípios teóricos e práticos seriam ensinados pelo diretor da Escola
Normal, conforme expunha o artigo 2º do Decreto nº 10:

A mesma Escola será regida por hum Director, que ensinará. Primo: a ler e
escrever pelo methodo Lancasteriano, cujos princípios theoricos e práticos
explicará. Segundo: as quatro operações de Arithmetica, quebrados, decimaes
e proporções. Tertio: noções geraes de Geometria theocrica e pratica. Quarto:
Grammatica de Língua Nacional. Quinto: elementos de Geographia. Sexto: os
princípios de Moral Christã, e da Religião do Estado. (RIO DE JANEIRO,
1835).

Na mesma década, em 1837, na Província de Mato Grosso, foi proposta a criação de
uma Escola Normal pela Lei nº 8, de 5 de maio, que autorizava
[...] o Governo local a contratar uma pessoa de outra localidade, devidamente
capacitada [para ensinar pelo método lancasteriano]. Caso não houvesse
alguém apto, a autoridade competente poderia, então, enviar uma pessoa da
própria localidade para se instruir na Escola Normal da província do Rio de
Janeiro (XAVIER; SÁ, 2008, p. 125).

O que efetivamente foi feito? Joaquim Felicíssimo de Almeida Louzada foi enviado à
Província do Rio de Janeiro para se habilitar na Escola Normal, tendo assumido a função de
professor entre 1841 e 1844. Em 1844, a escola, que “habilitava professores junto com o ensino
de crianças” (CASTANHA, 2008, p. 20), foi fechada “por não haver um quadro de professores
capacitados para o exercício do cargo, por falta de espaço físico adequado para o funcionamento
da escola, e por não haver verbas provinciais suficientes para a manutenção da instituição”
(XAVIER; SÁ, 2008, p. 126). Louzada, “doente e desgostoso do pequeno número de discípulos
aplicados, não desejou continuar (Província de Mato Grosso. Discurso de 1845, p. 17- 8)”
(CASTANHA, 2008, p. 20).
A Escola Normal de Niterói também foi fechada em 1849 por Luís Pedreira do Couto
Ferraz que, dentre outros fatores, considerou que a formação proporcionada ali tinha caráter
reduzido e o currículo era limitado. O Decreto nº 1331, de 17 de fevereiro de 1854,
regulamentava a instrução primária e secundária do Município da Corte, definindo a inspeção
dos estabelecimentos públicos e privados de instrução primária e secundária; estabelecia as
condições e regimentos das escolas públicas; criava a classe dos professores adjuntos que
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“ficarão addidos às escolas como ajudantes, e para se aperfeiçoarem nas matérias e prática do
ensino” (RIO DE JANEIRO, 1854, artigo 38º); e determinava, em um processo disciplinar, as
penas e sanções a que professores e diretores estariam sujeitos. Castanha (2008, p. 21) registra
que Couto Ferraz “introduziu o sistema de formação de professores na prática, na modalidade
de professores adjuntos ou alunos-mestres, ao invés de retomar a escola normal. Isso
enfraqueceu ainda mais a instituição, levando à sua supressão logo em seguida”.
Depois de cinco anos, em 1859, a Escola Normal de Niterói é reaberta,
[...] porém, sua implantação definitiva só se deu em 1862, quando o
regulamento de 30 de abril de 1862 passou a ser executado. O artigo 84 definiu
os objetivos da escola normal da seguinte forma: “a escola normal tem por fim
habilitar na teoria e na prática, intelectual e moralmente, os cidadãos que
se destinarem ao magistério da instrução primária”. (CASTANHA, 2008, p.
21, grifo nosso).

Os primeiros ensaios de formação de professores para as escolas primárias tiveram
duração efêmera, embora “a partir do início da década de 1860, um número cada vez maior de
pessoas passou a defender a implantação da escola normal” (CASTANHA, 2008, p. 21). Esse
autor cita o Relatório de 1862, da Província de Mato Grosso, onde é definido o objetivo da
Escola Normal – preparar os futuros mestres – e o livro de José Liberto Barroso sobre a
instrução pública no Brasil, no qual este defende que “pedagogia ou a arte de instruir deve
ocupar um lugar importante, não somente na instrução profissional, mas também nos planos de
reforma e de reorganização do ensino social” e que o “ensino normal primário deve abranger
a teoria e a prática. O ensino prático, porém, deve ser objeto de especial solicitude, porque
a instrução normal tem particularmente por fim habilitar os futuros professores a
transmitir os conhecimentos que possuem” (idem, p. 22, grifo nosso).
Na Província do Paraná, em 1867, seu presidente, Polidoro Cezar Burlamaque, defendeu
a criação de uma escola normal onde os professores tivessem preparação teórica e prática,
porém a escola de pedagogia proposta para formar os professores não foi estabelecida.
As escolas normais passaram a apresentar algum êxito apenas a partir de 1870, quando
se consolidaram, no Brasil, ideias de democratização e instrução primária. A formação
pedagógica permanecia bastante rudimentar, composta por uma ou duas disciplinas (Pedagogia
e/ou Metodologia), acrescida, em determinados casos, de legislação e administração
educacional (TANURI, 2000). Um exemplo é o artigo 2º da Lei nº 238 da Província do Paraná,
que estabelecia as seguintes disciplinas para quem quisesse exercer o professorado da instrução
elementar: “caligrafia, gramática filosófica, doutrina da religião cristã, aritmética, sistema
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métrico, desenho linear, noções de geografia e especialmente do Brasil e noções de história do
Brasil” (CASTANHA, 2008, p. 24).
No Rio de Janeiro, em 1879, a Reforma Leôncio de Carvalho “tentou estabelecer, no
seu artigo 9º, uma política para a organização das escolas normais no Brasil, definindo um
currículo mínimo” (CASTANHA, 2008, p. 27), mas com sua destituição, Francisco Maria
Sodré Pereira regulamenta aquele artigo e cria uma Escola Normal de instrução primária para
professores e professoras, em 1880. Com um currículo inchado 3, em que constavam aulas de
pedagogia e prática do ensino primário em geral e pedagogia e prática do ensino intuitivo ou
lições de coisas4, foram necessárias alterações e um novo regulamento estabeleceu que a
finalidade da Escola Normal era preparar professores primários do 1º e 2º graus,
compreendendo dois cursos: Ciências e Letras, e Artes.
Como expõe Castanha (2008, p. 30), entre 1870 e 1880, a organização da Escola Normal
enfrentava dificuldades, fosse em decorrência da situação financeira das províncias, fosse pela
falta de candidatos ou pela vinculação da escola normal aos cursos preparatórios ao ensino
superior advinda da Reforma Leôncio de Carvalho. No entanto, mesmo nesse contexto, “ao
final do Império praticamente todas as províncias tinham uma escola normal ou um liceu
provincial”.
De acordo com Nunes (2000), pode-se dizer, mas com certa reserva, que o movimento
da Escola Nova tenha chegado ao Brasil pelas mãos de Rui Barbosa5 por meio do Parecer de
3

“Conforme o artigo 1º do regulamento do de 1880, os alunos deveriam ter aulas de português; francês;
matemáticas elementares e escrituração mercantil; elementos de cosmografia, geografia e história universal;
geografia e história do Brasil; elementos de ciências físicas e naturais, e fisiologia e higiene; filosofia e princípios
de direito natural e de direito público; princípios de economia social e doméstica; pedagogia e prática do ensino
primário em geral; pedagogia e prática do ensino intuitivo ou lições de coisas; princípios de lavoura e horticultura;
instrução religiosa. O artigo 3º complementava o currículo com caligrafia, desenho linear, música vocal, ginástica,
prática manual de ofícios para os meninos, e trabalho de agulha para as meninas” (CASTANHA, 2008, p. 27).
4 “O Método de Ensino Intuitivo, dada sua pretensão de constituir-se na base para a modernização da forma de
ensinar (Souza 1998; Giolitto 1983), substituindo o caráter abstrato e pouco utilitário da instrução, impulsionou a
produção de inúmeros manuais, destinados a alunos e professores, exemplificando procedimentos e conteúdos de
ensino capazes de concretizar as inovações pretendidas. Nesses manuais são explicitados os princípios sobre o
conhecimento nos quais se fundamenta o método, que podem ser assim sintetizados: o ato de conhecer tem início
nas operações dos sentidos sobre o mundo exterior, a partir das quais são produzidas sensações e percepções sobre
fatos e objetos que constituem a matéria-prima das ideias. As ideias assim adquiridas são armazenadas na memória
e examinadas pelo raciocínio, a fim de produzir o julgamento. Consoantes a essa concepção epistemológica, as
atividades de ensino devem ser iniciadas com as operações dos sentidos, principais instrumentos da aprendizagem,
observando-se fatos e objetos que produzirão idéias, reflexão e sua expressão em palavras. Devido ao uso dos
objetos, à observação e ao resultado projetado, este método é considerado por seus propositores como sendo
concreto, racional e ativo” (VALDEMARIN, 2000, p. 76-7).
5 “Rui Barbosa participou das principais reformas que estavam sendo discutidas neste tempo e eram encampadas
pelo Partido Liberal [...] Como deputado geral, participava da Comissão de Instrução da Câmara, a quem coube
analisar e dar parecer sobre o Decreto do Ensino Livre de Leôncio de Carvalho [...] Em vários momentos de seu
parecer, criticava o ensino verbalista e repetitivo, centrado no professor, tentando moldar rigorosamente a lição do
mestre pelo texto do livro, e industriar nos hábitos de uma reprodução estéril, pela frase inflexível do compêndio
e pela palavra servil do preceptor, o espírito do aluno (BARBOSA, 1946, v.X, t.11,37) [...] Rui, no seu comentário
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1882 “sobre o ensino primário com sua crítica ao verbalismo da educação brasileira”
(KULESZA, 2002, p. 5). Somente a partir da década de 1920 é que o movimento escolanovista
passou a exercer forte influência sobre a organização do ensino, apoiando ideias de
flexibilização que buscavam adaptar os programas ao desenvolvimento e à individualidade do
educando, dentre outras “iniciativas, quase que totalmente vinculadas à formação do professor
primário e, portanto, deram-se no âmbito da Escola Normal” (idem, p. 6). Mais ainda, “metade
dos “pioneiros” – na verdade os que mais contribuíram, por suas ideias e atuação, para erigir o
Manifesto em documento histórico fundamental do escolanovismo e da educação brasileira –
estavam visceralmente ligados às Escolas Normais” (ibidem, p. 9). Conforme continua expondo
Kulesza (2002, p. 6), “as Escolas Normais foram, desde 1870 até meados da década de 1930, o
campo de experimentação e difusão por excelência da renovação educacional no Brasil”, sendo
a “grande artífice desta verdadeira revolução cultural em solo brasileiro”.
Num contexto de busca pela remodelação do ensino, foi criado por Getúlio Vargas, em
1930, o Ministério da Educação e Saúde Pública por meio do Decreto nº 19.402, de 14 de
novembro de 1930. Seu primeiro titular, Francisco Campos, aprovou o Estatuto das
Universidades Brasileiras, o qual ficou em vigor até 1961. De acordo com este conjunto de
regulamento, as universidades poderiam ser públicas ou particulares e deveriam incluir três dos
seguintes cursos: Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e Letras (OLIVEN, 2002).
Francisco Campos regulamentou uma série de decretos que ficaram conhecidos como
Reforma Francisco Campos e que “forneceram uma estrutura orgânica ao ensino secundário,
comercial e superior; pela primeira vez na história da educação brasileira, uma reforma se
aplicava a vários níveis de ensino e objetivava alcançar o País como um todo” (MORAES,
1992, p. 293). Uma série de medidas foi, então, afixada, tais como o aumento de anos para a
formação do aluno no curso secundário; a seriação do currículo do curso e a sua divisão em
dois ciclos; a frequência obrigatória dos estudantes às aulas; e a implantação de um sistema de
avaliação discente regular e mais detalhado. Tais medidas buscavam atender às demandas da
sociedade capitalista da época (DALLABRIDA, 2009). Dentre os decretos6 fixados, destaca-se
o Decreto nº 19.850, de 11 de abril de 1931, que criou o Conselho Nacional de Educação (CNE),

ao decreto do Ensino Livre, de fato pretendeu propor uma nova estrutura para o ensino brasileiro” (NUNES, 2000,
p. 10).
6 Decreto nº 19.851/31, que dispôs sobre a organização do ensino superior no Brasil e adotou o regime
universitário; Decreto nº 19.852/31, que dispôs sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro; Decreto
nº 19.890/31, que dispôs sobre a organização do ensino secundário; Decreto nº 19.941/31, que instituiu o ensino
religioso como matéria facultativa nas escolas públicas do País; Decreto nº 20.158/31,que organizou o ensino
comercial e regulamentou a profissão de contador; Decreto nº 21.241/32, que consolidou as disposições sobre a
organização do ensino secundário (MORAES, 1992).
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sendo uma de suas atribuições “firmar as diretrizes gerais do ensino primário, secundário,
técnico e superior, atendendo, acima de tudo, os interesses da civilização e da cultura do país
(art. 5º, alínea f)” (BRASIL, 1931).
O país passou a demandar, cada vez mais, mão de obra qualificada às novas funções de
gerência e serviços especializados e a reivindicar do Estado ações educacionais que garantissem
a formação de pessoal capacitado para ocupar tais funções. Assim, a expansão da escolarização
passa a ser, também, de interesse capitalista (TANURI, 2000; SILVA, 2004; SCHEIBE e
DURLI, 2011) e “educar a população, urbana e também rural, pareceu condição primeira para
que se consolidasse a economia capitalista industrial e fosse garantido o desenvolvimento do
País. O ensino seria exigência a todo trabalhador, que deveria adquirir um mínimo de instrução”
(SANTOS, PRESTES e VALE, 2006, p. 136). Paralelamente, o movimento dos educadores
ganhava força e, como registra Andreotti (2008, p.2), “os anos 1930 foram férteis em relação à
nova educação, defendida por educadores que ocuparam cargos na administração pública e que
implementaram diretrizes educacionais, respaldados por essa visão de educação”.
Cabe assinalar que a definição de um novo modelo nacional de Educação também foi
marcada por conflitos de interesses entre educadores católicos ̶ que buscavam impedir o
crescente envolvimento do estado no campo da Educação, defendendo a intervenção por meio
da implantação do ensino religioso ̶ e educadores laicos ̶ os quais defendiam a criação de um
sistema educacional público e laico, de responsabilidade do Estado, visando a expansão da
escolarização.
As metas do grupo de educadores católicos foram contempladas pela Reforma Francisco
Campos, o que incentivou os educadores laicos a lançarem, no ano seguinte, o “Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova”. O movimento propunha a reestruturação do sistema nacional de
ensino de modo a adaptá-lo ao industrialismo emergente vivenciado pela sociedade. Em relação
à formação de professores, o manifesto demonstrou preocupação no sentido de promover uma
sólida base pedagógica, sugerindo a elevação das escolas normais a nível superior, como uma
forma de melhor contemplar a formação pedagógica dos futuros professores (cf. SHIROMA,
MORAES e EVANGELISTA, 2000; SCHEIBE e DURLI, 2011).
Segundo Scheibe e Durli (2011), duas iniciativas para a promoção da formação de
professores em nível superior merecem destaque: uma realizada em 1934, por Fernando de
Azevedo, no Instituto de Educação da Universidade de São Paulo, e outra desenvolvida em
1935, por Anísio Teixeira, na Escola de Educação do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. A
formação de profissionais para o magistério assumia um caráter técnico e profissionalizante, o
que, segundo Evangelista (2002), respondia ao atual processo de modernização da sociedade,
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sem, contudo, reduzir a profissão docente, mas proporcionando uma ampliação no campo de
visão do professor. No entanto, em 1937, as duas experiências de formação docente em nível
superior foram extintas no âmbito do golpe de estado de Getúlio Vargas, marcando o início de
um período de governo autoritário (TANURI, 2000; SCHEIBE e DURLI, 2011).
A educação ganhava, cada vez mais, importância como área técnica. Começaram a
surgir cursos específicos destinados ao preparo de pessoal para desempenhar funções
educativas que se diversificavam, tornando-se cada vez mais específicas. O Instituto Nacional
de Pedagogia, criado em 1937, iniciou efetivamente seus trabalhos em 1938, passando a ser
conhecido como Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), contemplando as
demandas de qualificação de pessoal, oferecendo cursos para os diversos cargos de
administração escolar (TANURI, 2000).
Em 1939, foi instituído, pelo Decreto-Lei nº 1190, o curso de Pedagogia, criado para
atender aos ditames de uma proposta de formação universitária profissionalizante. Sua criação
foi consequência da preocupação com a formação de docentes para atuarem no curso normal
(MARTELLI e MANCHOPE, 2004).
O curso, criado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, apresentava duas
finalidades centrais: formar, mediante a titulação de bacharel, técnicos em Educação,
especializados em questões burocráticas dos sistemas de ensino, e formar professores para atuar
nas escolas normais e em algumas disciplinas do secundário, mediante titulação de licenciado.
A titulação de bacharel era alcançada após três anos de estudos dos Fundamentos da Educação
e a de licenciado era dada em acréscimo, de caráter facultativo, com duração de um ano,
compreendendo o curso de Didática, constituído pelas seguintes disciplinas: Didática Geral,
Didática Especial, Administração Escolar, Fundamentos Biológicos e Sociológicos da
Educação e Psicologia Educacional (BRASIL, 1939). Esse modelo de formação, em que a
habilitação do professor para o exercício do magistério se dá como um adendo do curso de
bacharelado ficou conhecido como “3+1”, marcando o início de um longo período de
dissociação entre teorias educacionais e práticas pedagógicas (cf. TANURI, 2000; ALVESMAZZOTTI, 2008b; GATTI, 2010; 2011; SCHEIBE e DURLI, 2011; SCHEIBE e BAZZO,
2013; GATTI e BARRETTO, 2015).
O curso de Pedagogia, assim como as demais licenciaturas, concentrava-se,
primeiramente, no estudo dos conteúdos específicos relacionados ao bacharelado e, depois,
realizava-se o estudo dos conteúdos pedagógicos no curso de Didática. Brzezinski (2015)
sinaliza, entretanto, que o mercado de trabalho para o bacharel em Pedagogia, que se formava
técnico em Educação, nunca fora precisamente definido. Portanto, segundo ela, o curso, em

32

seus períodos iniciais, buscava um específico “inexistente”, constituído de generalidades sobre
ciências auxiliares da Pedagogia. Assim, o bacharelado em Pedagogia seguia em caminho
oposto aos demais bacharelados.
É importante ressaltar que a licenciatura em Pedagogia, tal como foi implantada em
1939, tinha como objetivo formar os professores que atuariam na Escola Normal, os quais
formariam professores primários. No entanto, os conteúdos do curso primário não eram
contemplados no currículo dessa licenciatura, o que, conforme aponta Brzezinski (2015),
disseminou o discurso de que “quem pode o mais pode o menos”. A falta de conteúdo específico
no curso de Pedagogia, que não se desenvolvia nos períodos iniciais do curso pelo motivo
anteriormente mencionado, diferentemente do que acontecia nos demais cursos de licenciatura,
passou a ser um dificultador, que conduziu a distorções em relação à sua função.
De acordo com Scheibe e Durli (2011), o modelo do curso de Pedagogia, tal como foi
instituído em 1939, constituiu um rompimento com as propostas desenvolvidas no início da
década de 1930 por Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. Segundo as autoras, sua
implantação significou “uma recusa à formação superior para os professores da educação
primária e, ao mesmo tempo, uma visão dicotomizada entre a formação dos professores e a
teoria pedagógica” (SCHEIBE; DURLI, 2011, p. 86).
Em 1946, houve uma tentativa de substituir o modelo “3+1”, passando o curso a ter a
obrigatoriedade de quatro anos. Os três primeiros anos eram compostos por disciplinas fixas e
obrigatórias e, no quarto, o aluno poderia optar por cursar disciplinas optativas ou Didática
teórica e prática (SCHEIBE e DURLI, 2011). No entanto, o modelo que pretendia superar o
tradicional “3+1” constituiu apenas uma forma de reiterá-lo, pois a titulação continuava
dissociada. O diploma de bacharel era conferido aos que cursassem as disciplinas optativas do
quarto ano e o de licenciado aos que optassem pelas disciplinas pedagógicas como
complemento. Essa dicotomia entre bacharelado e licenciatura nos leva à compreensão de que
a titulação de bacharelado era destinada à formação do pedagogo, que poderia atuar como
técnico em assuntos educacionais, e a de licenciado à formação do professor.
No mesmo ano, em decorrência dos pensamentos pedagógicos de movimentos
educacionais que visavam à melhoria da Educação, o então Ministro da Educação e Saúde,
Clemente Mariani, nomeou uma comissão de educadores notáveis com a finalidade de
apresentar um anteprojeto de reforma geral da educação nacional (TANURI, 2000; SCHEIBE
e DURLI, 2011), para que “os equívocos provocados pela centralização dos procedimentos
administrativos, que atingiu níveis máximos durante o Estado Novo, [fossem] superados,
prosseguindo-se pelo caminho da descentralização do ensino, de acordo com a determinação
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constitucional” (MONTALVÃO, 2011, p. 32). O anteprojeto foi enviado à Câmara Federal em
outubro de 1948, reapresentado em novembro de 1956 e aprovado pela Comissão de Educação
e Cultura da Câmera Federal, mas foi substituído duas vezes: uma em 1958 e outra em 19597.
Após 13 anos disputas8 “entre os interesses confessionais e privatistas em educação e a
visão republicana da escola democrática, laica e gratuita” (AZANHA, 1999, p. 167), o projeto
consolidou-se, em 1961, na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 4.024
(BRASIL, 1961), tendo como principal bandeira a democratização do ensino e a defesa da
escola pública.
O capítulo IV desta lei versa sobre a Formação do Magistério para o Ensino Primário e
Médio, definindo que “a formação de professores, orientadores, supervisores e administradores
escolares destinados ao ensino primário e o desenvolvimento dos conhecimentos técnicos
relativos à educação da infância” é competência do ensino normal (art. 52º), e será realizada
durante, no mínimo, quatro anos, em escola normal de grau ginasial, “onde além das disciplinas
obrigatórias do curso secundário ginasial será ministrada preparação pedagógica ou durante
três anos em escola normal colegial” (art. 53º, grifo nosso); “as escolas normais de grau ginasial
expedirão o diploma de regente de ensino primário, e, as de grau colegial, o de professor
primário” (art. 54º); e que “a formação de professores para o ensino médio será feita nas
faculdades de filosofia, ciências e letras” (art. 59º).
Os dispositivos legais decorrentes da implantação da Lei nº 4.024 (Pareceres CFE nº
251 e nº 292, de 1962) propuseram que não houvesse rupturas entre a formação do professor e
do técnico especialista em assuntos educacionais, o que não garantiu que essa separação fosse
superada nas instituições de ensino.
Primeiramente, o Parecer CFE nº 251/1962 (BRASIL, 1962a) instituiu o conceito de
“currículo mínimo”, estabelecendo uma base curricular comum e uma parte diversificada para
o curso de Pedagogia. O curso teria quatro anos de duração, sendo os três primeiros dedicados

7

“Carlos Lacerda apresentou dois substitutivos, em novembro de 1958 e em janeiro de 1959, que mudaram o teor
e o caráter de todas as discussões sobre o assunto. Segundo Lacerda, tratava-se de um embate entre aqueles que
defendiam – como ele – “o direito inalienável e imprescritível da família” na escolha da educação de seus filhos,
e aqueles outros que advogavam o monopólio do Estado em matéria de educação, os estatizantes” (AZANHA,
1999, p. 167).
8 “O campo político-pedagógico esteve dividido entre aqueles que vislumbravam a presença estatal apenas
suplementando o papel da iniciativa privada na educação, e os que vislumbravam essa presença enquanto
introdutora de um planejamento favorável a ações educativas inovadoras e de maior alcance social. Os primeiros
habitavam o perímetro do campo reservado à Igreja Católica e aos empresários da educação, cada vez mais
próximos, como se pode aferir dos congressos que reuniram seus representantes (SENRA, 2007, p. 175-211). Os
últimos eram especialistas em educação, com experiência acumulada desde o movimento renovador da década de
1920, que investiram suas carreiras profissionais neste campo aliando o discurso de modernidade científica ao
espírito republicano, demonstrado em manifestações feitas em momentos críticos e em nome de causas
consideradas acima dos interesses imediatos” (MONTALVÃO, 2011, p. 33).
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à base comum, composta por sete disciplinas, e a parte diversificada acrescida de um ano de
ensino de Didática e Prática de Ensino, de caráter obrigatório, e duas disciplinas optativas9. Este
Parecer “reafirma a estrutura padrão dos cursos de licenciatura no formato 3+1, proposta ao
curso de Pedagogia, desde a sua regulamentação inicial por meio do Decreto-Lei nº 1.190/1939”
(GEBRAN ARANTES; STÁBILE, 2013, p. 4).
Na introdução do referido Parecer, seu relator, Valnir Chagas10, menciona as duas
posições presentes, à época, no campo das discussões em relação ao curso de Pedagogia: a de
que ele deveria ser extinto, sob a argumentação de que faltava ao curso conteúdo próprio, e a
que defendia a sua permanência, supervalorizando seu conteúdo da forma como era
desenvolvido. Assumindo uma postura conciliatória, que Brzezinski (2015) define como “ficar
em cima do muro”, o relator procurava dar razão às duas posições, tendo como base
experiências e modelos de países mais desenvolvidos.
O Parecer nº 251 apresenta os primeiros ensaios para a elevação da formação do
professor primário a nível superior. É necessário ressaltar que a existência do curso de
Pedagogia é tratada, neste documento, em caráter de provisoriedade. De acordo com seu relator,
antes de 1970, em regiões mais desenvolvidas, o curso deveria ser redefinido, considerando a
necessidade do homem de elevar a sua formação, tomando em conta os interesses da sociedade.
Em relação ao campo de atuação profissional, é mantida a falta de definição instaurada
anteriormente. O documento trata do assunto de maneira superficial, apontando a formação do
“técnico de educação” no bacharelado e do professor de disciplinas pedagógicas do curso
Normal na licenciatura.
Posteriormente, o Parecer CFE nº 292/1962 (BRASIL, 1962b) estabeleceu mudanças
em relação à formação, incluindo disciplinas pedagógicas que proporcionassem ao licenciando
vivenciar a atividade docente, relacionadas à Psicologia da Educação, Didática, Elementos da
Administração Escolar e Estágio Supervisionado. Foram estabelecidos princípios de hierarquia
e concomitância de disciplinas, com duração em semestres letivos. No entanto, conforme

9 “O

Parecer CFE nº 251/1962 estabeleceu os conteúdos mínimos para o curso de Pedagogia - bacharelado que era
composto por sete matérias conforme apresentado por Silva (2006, p.37) sendo algumas obrigatórias, como
Psicologia da Educação, Sociologia Geral, Sociologia da Educação, História da Educação, Filosofia da Educação
e Administração Escolar e outras matérias opcionais, como Biologia, História da Filosofia, Estatística, Métodos e
Técnicas de Pesquisa Pedagógica, Cultura Brasileira, Educação Comparada, Higiene Escolar, Currículos e
Programas, Técnicas Audiovisuais de Educação, Teoria e Prática da Escola Média e Introdução à Orientação
Educacional. Para a licenciatura, as matérias que deveriam ser cursadas eram: Didática e Prática de Ensino”
(GEBRAN ARANTES; STÁBILE, 2013, p. 4).
10“O professor Valnir participa do grupo de trabalho da Reforma Universitária, responsável pelos anteprojetos e
relatório final de que resultou a legislação da Reforma Universitária, em sua primeira fase: leis 5.537/68, 5.539/68
e 5.540/68; e decretos-leis 464/ 69 e 465/69. E é nomeado pelo presidente da República, em 1968, membro da
Comissão Nacional de Implantação da Reforma Universitária” (PINTO, 2010, p. 16).
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afirmam Scheibe e Durli (2011, p. 90), em pesquisa sobre o histórico do curso de Pedagogia,
permanecia “a oferta do curso vinculada à organização curricular do esquema “3+1”: o
bacharelado preparando o técnico em Educação e a licenciatura formando o professor”. De fato,
pouco avanço se vê nas normatizações provenientes da implantação da LDB nº 4. 024 de 1961
em relação à estrutura do curso de Pedagogia, mantendo-se, basicamente, o modelo assim como
proposto em sua criação, em 1939.
Em meados da década de 1960, o país viveu um momento em que os princípios da
eficiência, produtividade e racionalidade passaram a reordenar o processo educativo. Dessa
forma, procurava-se tornar a escola mais produtiva, eficiente e operacional, pensando-se a
formação para o trabalho. Acentuava-se, cada vez mais, uma visão tecnicista, valorizando-se a
divisão do trabalho, buscando atender às peculiaridades do mercado de trabalho (TANURI,
2000; SAVIANI, 2004; 2007; SCHEIBE e DURLI, 2011; BRZEZINSKI, 2015).
Em 1968, foi implantada a Lei da Reforma Universitária, Lei n. 5.540 (BRASIL, 1968),
que estabeleceu as normas de organização e funcionamento do ensino superior11. O curso de
Pedagogia deixou de integrar as Faculdades de Filosofia e passou a ser oferecido pelas
Faculdades de Educação, regulamentadas por meio do Parecer CFE nº 252/1969 e da Resolução
CFE nº 2/1969, que estabeleciam as normas de seu funcionamento conforme princípios daquela
Lei (ARANTES e GIBRAN, 2014).
A Lei n. 5.540 (BRASIL, 1968) propunha diferentes habilitações ao curso de Pedagogia,
dentre as quais os estudantes optariam pela que desejasse seguir em sua carreira, sendo elas:
Magistério no Ensino Normal, Administração Escolar, Supervisão de Ensino, Orientação
Escolar e Inspeção Escolar, possibilitando, também, o magistério nos anos iniciais de
escolaridade, mediante estudo de Metodologia e Prática de Ensino durante o percurso
formativo. Manteve-se o currículo mínimo, com uma parte comum ao curso e outra parte
diversificada, de acordo com a habilitação elegida pelo estudante.
Scheibe e Durli (2011) ressaltam que houve discordância em relação à titulação a ser
concedida aos egressos do curso de Pedagogia em sua nova configuração. Segundo as autoras,
o relator dos documentos, Valnir Chagas, defendia a titulação somente de bacharel. No entanto,
considerando o egresso um especialista que recebeu formação para a docência, o plenário do
11

A Reforma de 1968 “modernizou uma parte significativa das universidades federais e determinadas instituições
estaduais e confessionais, que incorporaram gradualmente as modificações acadêmicas propostas pela Reforma.
Criaram-se condições propícias para que determinadas instituições passassem a articular as atividades de ensino e
de pesquisa, que até então – salvo raras exceções – estavam relativamente desconectadas. Aboliram-se as cátedras
vitalícias, introduziu-se o regime departamental, institucionalizou-se a carreira acadêmica, a legislação pertinente
acoplou o ingresso e a progressão docente à titulação acadêmica [e] abriu condições para o surgimento de um
ensino privado” (MARTINS, 2009, p. 16-7).
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Conselho Federal de Educação (CFE) optou por conferir o título único de licenciado.
Cabe ressaltar que a base curricular comum do curso contemplava as mesmas disciplinas
do antigo bacharelado, proposto pela legislação de 1962. Portanto, era mantido um modelo
fragmentado, embora com uma nova roupagem. A formação nos moldes do esquema “3+1”,
anteriormente complementada por disciplinas pedagógicas, propiciando a titulação de
licenciado, passa, então, a ser complementada por disciplinas que visam habilitar diferentes
especialistas em assuntos educacionais.
A legislação, que até então se apresentava de forma mais geral, mencionando a formação
do “técnico em Educação”, torna-se mais clara no que diz respeito ao profissional que se
pretende formar e a seu campo de atuação. No entanto, o curso vai perdendo a identidade
docente, tornando-se cada vez mais central a identidade de especialista, com base no
tecnicismo.
Inúmeras críticas emergiram entre os educadores em relação à legislação para o curso
de Pedagogia com a proposta de habilitações distintas em relação ao seu caráter teórico e
generalista, à fragmentação da formação, à divisão do trabalho no meio educacional e à ruptura
entre teoria e prática (PEREIRA DA SILVA, 2006; SILVA, 2006; DURLI, 2007; SCHEIB e
DURLI, 2011). No entanto, o Parecer CFE nº 252/1969 e a Resolução CFE nº 2/1969
mantiveram-se vigentes por três décadas, até a aprovação, em 1996, da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN).
Na década de 1970, Valnir Chagas elaborou documento indicando a formação do
professor para atuar nos anos iniciais de escolaridade como uma das funções do curso de
Pedagogia. No entanto, suas indicações foram revogadas em 1979, o que, para Durli (2007),
denota que não houve interesse político por parte do Estado em formar o professor para os
primeiros anos de escolaridade em nível superior. De acordo com Gomes (2006, p. 42),
escravizava-se a Educação aos interesses do Estado, “pois ela é um vetor estratégico de
concretização da dominação, da exploração ou da emancipação humana”.
A década de 1980 a 1990 foi marcada por mobilizações de educadores com a intenção
de intervir nas políticas de reformulação dos cursos de formação de professores. No âmago
dessas mobilizações, deu-se a organização do Movimento Nacional pela Reformulação dos
Cursos de Formação dos Educadores, a partir da criação do Comitê Nacional Pró-Formação de
Educador, em 1980. Esse comitê foi criado tendo em vista a necessidade de mobilizar
professores e alunos, ampliando o debate acerca da reformulação do curso de Pedagogia. Em
1983, foi transformado em Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação do
Educador (CONARCFE). Nesse mesmo ano, foi elaborado um documento que fundamentava
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as ações do Movimento Nacional pela Reformulação dos Cursos de Formação dos Educadores,
sendo aprovado pelo CFE, em 1986, como Parecer nº 161 (BRASIL, 1986). O documento, entre
outros princípios, facultava aos cursos de Pedagogia a formação do professor para atuar nos
anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa prática já ocorria, em caráter experimental, em
algumas instituições, mediante possibilidade, mesmo que não de forma explícita, ofertada pela
legislação de 1969. Gatti (2010) sinaliza que tais experiências ocorriam, sobretudo, em cursos
de Pedagogia de instituições privadas, mantendo-se, nas públicas, a tradição da formação de
bacharéis.
Acirrava-se a discussão sobre a reformulação do currículo do curso de Pedagogia, à
medida que educadores se colocavam, cada vez mais, contrários à sua concepção tecnicista,
questionando a fragmentação do currículo em habilitações. Então, em 1990, a CONARCFE deu
origem à criação da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais em Educação
(ANFOPE), que consolidou a posição de que a docência deveria estar no cerne da formação,
devendo constituir a identidade do curso de Pedagogia. Tornava-se cada vez mais forte a
tendência de se elevar a formação do magistério ao nível superior (TANURI, 2000; DURLI,
2007, SCHEIBE e DURLI, 2011).
Apesar de todo o esforço por parte dos movimentos de educadores, esse não se refletia
em ações governamentais. A década de 1990 foi marcada por uma tendência neoliberal,
acentuando-se uma racionalidade técnica de formação, o que fez com que a profissão docente
estivesse em posição de desvalorização social, tendo a qualidade do ensino sofrido drásticas
consequências em todos os níveis. Nesse contexto, é aprovada, em 1996, a Lei nº 9.394
(LDBEN), indo de encontro ao pleiteado pelos movimentos de educadores, preservando-se os
interesses do Estado12.
Desconsiderando toda a trajetória do curso de Pedagogia, no sentido dos avanços
conquistados em direção à adoção do modelo de formação docente para os anos iniciais de
escolarização em nível superior, ficou estabelecido pela LDBEN, em seu Artigo 64, que:

A formação de profissionais de educação para administração, planejamento,
inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita
12

“O cenário da tramitação da LDB/1996 revelou o campo de disputa ideológica entre o público e o privado, tendo
como foco a relação conflitante entre a defesa da escola pública, laica, gratuita para todos e de qualidade
socialmente referenciada em todos os níveis de escolarização, e o ensino privado, administrado pelos empresários
que não encontraram obstáculos da sociedade política para transformar em mercadoria o direito à educação
preceituado na Constituição de 1988. [...] Momentos de muita tensão entre princípios, concepções de sociedade,
de cidadania, de educação, de escola e de ensino eram superados somente por meio de acordos partidários,
construídos em um processo de longas interlocuções entre os líderes que encontravam certo equacionamento por
meio de conciliações” (BRZEZINSKI, 2010, p. 190-1).
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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).

Reiterou-se o caráter tecnicista do curso, na condição de bacharelado profissionalizante,
estabelecendo-se a formação de especialista em gestão administrativa e coordenação
pedagógica. Nenhuma menção foi feita, no documento, ao curso de Pedagogia como local de
formação do professor. Para tal, a LDBEN anunciava uma nova instituição no cenário
educacional, o Instituto Superior de Educação (ISE), sendo indicado como local preferencial
para a formação de professores para a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino
Fundamental, conforme exposto no Artigo 62:

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do
Ensino Fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade Normal
(BRASIL, 1996, Art. 62).

De acordo com a LDBEN, constituía-se como função dos ISE manter:

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso
normal superior, destinado à formação de docentes para a Educação Infantil e
para as primeiras séries do Ensino Fundamental;
II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de
educação superior que queiram se dedicar à educação básica;
III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos
diversos níveis (BRASIL, 1996, Art. 63, grifo nosso).

Ao instaurar o ISE como um novo local de formação do professor para atuar na
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental e introduzir o curso Normal
Superior como possibilidade de se obter essa formação, a LDBEN punha em risco “o novo
modelo de curso de Pedagogia concebido pelo amplo movimento dos educadores, em especial
o desencadeado pela ANFOPE” (CRUZ e AROSA, 2014, p. 36-37).
Ainda em relação ao que dispõe a LDBEN em seus artigos 62 e 63, Moreira e Maia
(2016, p. 183), em estudo sobre formação de professores, apontam que as três diferentes
instâncias de formação docente “coexistem e disputam tanto a regulamentação de cursos quanto
a modalidade da formação docente para exercer o magistério nos anos iniciais de ensino”, o
que, segundo as autoras “mais parece contribuir para acentuar dificuldades do que consolidar
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melhorias para a formação e o trabalho do futuro professor”. Além disso, Maia (2019) sinaliza
que os problemas relacionados ao nível e ao local de formação do professor que atuará na
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, associados à dualidade legal entre
pedagogos e professores e à forma como o currículo dos cursos de formação está organizado,
contribuem para a manutenção da dicotomia entre conhecimento disciplinar e formação
pedagógica, o que, segundo a autora, pode-se perceber pela ênfase que ainda é dada à teoria em
detrimento da prática.
A LDBEN gerou uma série de indefinições e ambiguidades, as quais foram alvo de
críticas dos movimentos de educadores, o que intensificou os debates acerca da formação
docente a partir de sua implantação. De acordo com Brzezinski (2010, p. 201),
[...] alguns desdobramentos da LDB atingiram o campo de formação de
profissionais da educação de modo altamente negativo e que expressam
cruelmente a contradição entre o mundo vivido e o mundo oficial e as
conflitantes e divergentes projetos e concepções de sociedade, de cidadania,
de educação, de escola, de ensino e de formação de professores para a escola
básica.

Pesquisa realizada por Tanuri (2000) indicou que dados de 1994 registravam a existência
de 337 cursos de Pedagogia, concentrando-se, aproximadamente, 71% em instituições privadas.
Em 1996, havia 5.276 cursos de formação de professores com habilitação em nível médio, na
modalidade Normal, sendo, aproximadamente, 21% da iniciativa privada. A autora analisa que,
no período da implantação da LDBEN, a formação para a docência nos anos iniciais de
escolarização se encontrava muito distante de atender a um modelo único de formação em nível
superior como forma de aumentar o seu padrão de qualidade.
Apesar da intenção de elevar a formação docente a nível superior, a LBDEN admitia,
como formação mínima para o exercício do magistério, aquela realizada em nível médio, na
modalidade Normal. Entretanto, ficou instituído, em seu Artigo 87, a Década da Educação13,
que estipulava o prazo de 10 anos, a contar a partir de um ano após a sua publicação, para que
somente fossem admitidos “professores habilitados em nível superior ou formados por
treinamento em serviço” (BRASIL, 1996).
Em 2013, por meio da Lei nº 12.796 (BRASIL, 2013), o Artigo 87, que anteriormente

13 A

Década da Educação teve início logo após a promulgação da LDBEN em dezembro de 1996. Idealizada por
Darcy Ribeiro se referia “ao período em que a educação receberia atenção especial da sociedade e do Estado,
confiada ao Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional da
Educação e especifica um aumento gradativo dos recursos destinados à educação, de modo a atingir, ao término
dos dez anos de vigência, a garantia do êxito)” (MAGALHÃES, 2010, p. 12).
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estipulava esse prazo para a extinção daquele curso foi vetado, reiterando-se a formação em
nível médio para atuação na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ainda
que admitida como formação mínima14, o que foi corroborado por sua outra atualização, em
2017, por meio da Lei nº 13.415 (BRASIL, 2017).
Embora as discussões sobre formação docente, fomentadas, sobretudo, pela ANFOPE,
evidenciem a defesa de elevação da formação a nível superior e, progressivamente, a nível de
pós-graduação, o que está claro em seus documentos publicados (BRASIL, 2014; 2016),
atualmente, ainda há, no Brasil, uma quantidade significativa de jovens matriculados no Ensino
Médio na modalidade Normal, conforme apresentado pelo Censo Escolar da Educação Básica
de 2016, que apontava a existência de 102.797 jovens matriculados nesse curso (CENSO
DEMOGRÁFICO, 2016). Tendo como base a sua defesa pela extinção do curso Normal, os
autores dos documentos publicados pela ANFOPE argumentam que sua manutenção é um
indicador de ausência de política de formação de professores e enfatizam que deve ser definido
um prazo inadiável para que o curso seja extinto.
A forma como a legislação para a formação de professores foi se constituindo evidencia
que a manutenção da formação no curso Normal, em nível Médio, até os dias de hoje tenha se
dado não por uma questão de planejamento, mas pelos resultados negativos obtidos a partir da
LDBEN. Não sendo possível criar condições, dentro da realidade brasileira, para que a
formação de professores se desse exclusivamente em nível superior no prazo determinado pela
referida Lei, optou-se por legalizar a manutenção dessa formação em nível Médio. Assim, até
hoje, mantém-se essa formação em vários estados do Brasil, inclusive nos mais desenvolvidos,
como o Rio de Janeiro.
Embora estivessem presentes na legislação propostas inovadoras de mudança para a
Educação a partir de discussões de caráter internacional, ainda persistia uma tendência
tecnicista, o que pode ser comprovado pela expedição do Decreto nº 2.306 (BRASIL, 1997),
no ano seguinte à publicação da LDBEN. As instituições passaram a ser classificadas por
categoria administrativa, de acordo com as exigências para o seu funcionamento, em
universidade, centro universitário, faculdade integrada, faculdade e, em mais baixa instância,
instituto superior ou escola superior. É importante ressaltar que, de acordo com a LDBEN, o
local tido como preferencial para ocorrer a formação do professor é o instituto superior. Foi,

14

Art. 7º- O art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura
plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros
anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. § 8º Os currículos dos cursos de
formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular” (BRASIL, 2017).
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portanto, estabelecido o nível com as menores exigências de qualificação para que essa
formação ocorresse.
A definição afixada pelo Decreto nº 2.306/97 suscitou forte resistência por parte do
movimento dos educadores e de instituições universitárias. Contreras (2002, p. 94) considerou
o documento reducionista, em que prevalece o tecnicismo, afirmando que este “reduz o
conhecimento prático a um conhecimento técnico”. Scheibe e Bazzo (2013, p. 20) consideram
tal definição como “negativa para a profissionalização e valorização do magistério”, uma vez
que esta não dá o devido valor à formação intelectual e política dos professores, com o que
concordamos.
O Parecer CNE/CP nº 1/2002 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
para a Formação de Professores para a Educação Básica, em nível superior, em cursos de
licenciatura, de graduação plena é um documento composto por “um conjunto de princípios,
fundamentos e procedimentos a serem observados na organização institucional e curricular de
cada estabelecimento de ensino e aplicam-se a todas as etapas e modalidades da Educação
Básica” (BRASIL, 2002). Seu objetivo principal, como expressa o Parecer CNE/CP 9/2001
(BRASIL, 2001), foi o de estabelecer “uma base comum de formação docente expressa em
forma de diretrizes, capaz de revisar criticamente os modelos até então em vigor” (SCHEIBE
e BAZZO, 2013, p. 21).
Após um período intenso de debates, em que educadores defendiam uma formação
ampla da docência a ser realizada no Ensino Superior, devendo ocorrer no curso de Pedagogia,
o CNE/CP aprovou, em 2006, a Resolução nº 1 (BRASIL, 2006) com as Diretrizes Curriculares
para o curso de Pedagogia (DCN). O documento propõe a formação em licenciatura, aplicandose:
[...] 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, Art. 2º).

O documento reconhece a docência como centro da formação no curso de Pedagogia e
considera, também, como habilidades a serem desenvolvidas pelo futuro professor, aquelas
referentes à gestão dos espaços escolares, conforme expresso pelo parágrafo único do Art. 4º:
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
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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, Art. 4º).

As DCN propõem, portanto, uma ampliação do conceito de docência ao definir que nas
atividades dos professores está inserida sua participação na organização e na gestão de sistemas
e instituições de ensino. A antiga formação do especialista em Educação é extinta, passando-se
a considerar o professor como protagonista dos processos educacionais, incluindo-se, em suas
competências, a gestão educacional. Cabe ressaltar que o próprio conceito de gestão aparece no
documento de maneira ressignificada, abrangendo a gestão administrativa e pedagógica. Além
disso, as atividades relativas à pesquisa se encontram no interior das tarefas de gestão,
enumeradas pelo documento. A pesquisa assume, portanto, um papel secundário, sendo vista
como um adendo à gestão.
A denominação “pedagogo”, que não aparece em nenhum momento no texto da
Resolução nº 1 (BRASIL, 2006), é substituída por “licenciado”. Evangelista e Triches (2012)
sinalizam que o período que antecedeu a elaboração do documento foi marcado por uma
demanda em torno da gestão educacional, que previa a participação de todos os envolvidos no
processo educacional, o que gerou uma crise de identidade nos gestores e professores. As
autoras acreditam que este possa ter sido “um dos elementos que conduziram os intelectuais da
área da educação no Brasil envolvidos com a formulação das DCN a alterarem a denominação”
(EVANGELISTA e TRICHES, 2012, p. 3).
A Resolução nº 1/2006 foi – e ainda é – alvo de muitas críticas de educadores. Inúmeros
foram os trabalhos publicados nos anos que se seguiram à implantação das DCN acerca desse
assunto. Libâneo (2006), em estudo publicado no mesmo ano da instituição das DCN, apontou
a falta de clareza do documento no que se refere à gestão. O autor chama atenção para o Artigo
5º, que, em dois de seus incisos, prevê as seguintes atribuições às quais o professor deve estar
apto a desenvolver:

XII - participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração,
implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto
pedagógico;
XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando,
acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes
escolares e não-escolares (BRASIL, 2006, Art, 5º, p. 3).

Segundo o autor, o documento não deixa claro se o curso de Pedagogia deverá
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proporcionar o desenvolvimento de competências para que o professor apenas participe da
gestão do ambiente escolar ou para assumir a função de gestor de tais estabelecimentos. De
acordo com ele, “as imprecisões conceituais resultam em definições operacionais muito
confusas para a atividade profissional” (LIBÂNEO, 2006, p. 845).
Em relação a esta questão, Evangelista e Triches (2012) acreditam que a gestão tenha
sido incluída no documento de forma estratégica, por entrelaçar aspectos relacionados à
responsabilização, participação, cumprimento de metas, resultados e empreendedorismo,
remetendo ao funcionamento de uma empresa. De acordo com as autoras, o encaminhamento
feito pelas DCN, em que é proposta uma ampliação do conceito de docência, e também, de
gestão, contribui para o empobrecimento do curso.
No ano seguinte à sua publicação, Saviani (2007, p. 127) posicionou-se em relação às
diretrizes estabelecidas pelo documento. Segundo o autor,

[...] as novas diretrizes curriculares nacionais do Curso de Pedagogia são, ao
mesmo tempo, extremamente restritas e demasiadamente extensivas: muito
restritas no essencial e assaz excessivas no acessório. São restritas no que se
refere ao essencial, isto é, àquilo que configura a Pedagogia como um campo
teórico-prático dotado de um acúmulo de conhecimentos e experiências
resultantes de séculos de história. Mas são extensivas no acessório, isto é, se
ditam em múltiplas e reiterativas referências à linguagem hoje em evidência...

Entendemos que a sobrecarga de ênfases formativas propostas pelas DCN, por meio da
ampliação do conceito de docência, confere ao curso de Pedagogia um caráter fragmentado,
reduzindo-se às possibilidades de abordagens teórico-práticas. Embora a Resolução nº 1/2006
tenha destituído as diferentes habilitações do curso, passando a oferecer uma formação única,
com foco na docência, direta ou indiretamente, a formação para as funções que as diferentes
habilitações se propunham a formar permanece. Ao propor um conceito mais amplo de
docência, o documento sobrecarrega a formação inicial no curso, sem que a problemática da
fragmentação tenha sido solucionada.
Embora tenham sido publicadas, a partir da implantação da LDBEN (BRASIL, 1996),
as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores para a Educação Básica (BRASIL,
2002) e as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia (BRASIL, 2006), educadores
continuavam lutando para garantir maior organicidade para a formação dos professores da
Educação Básica, solicitando a rediscussão das Diretrizes e de outros documentos relacionados
à formação inicial e continuada, conforme aponta Dourado (2015).
Neste período, também se acirravam os debates em relação à melhoria da qualidade da
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Educação Básica, que foi foco de discussão da primeira Conferência Nacional de Educação
(CONAE), em 2010. O evento contou com a participação de especialistas que sinalizaram a
necessidade de implantação de uma Base Comum Curricular para a Educação Básica como
parte de um Plano Nacional de Educação. Em 2014, foi instituído o Plano Nacional de Educação
(PNE), com vigência de 10 anos, estabelecendo 20 metas que tratam da melhoria da qualidade
na Educação Básica, sendo quatro relacionadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC)15
(BRASIL, 2014).
O debate em torno da elaboração da BNCC deu origem a uma nova discussão: a
necessidade de se assegurar coerência entre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores e a BNCC, proposta para a Educação Básica, sem que isso
representasse a volta da adoção de mecanismos de padronização dos cursos de formação
docente, como a ultrapassada ideia de currículo mínimo. Nesse contexto de discussões, a
ANFOPE, aliada às demais entidades da área, fortaleceu o seu compromisso para com o
cumprimento das deliberações da CONAE 2010, incorporadas pelo PNE 2014-2024, no que se
refere à formação inicial e continuada de professores.
Os autores do documento da ANFOPE apontam que é preciso maior coerência entre a
nova BNCC da Educação Básica e a formação de professores para atuarem nesse segmento da
Educação. Mas, deixam claro o seu posicionamento contrário à formação de caráter técnico e
15Registramos,

a seguir, as quatro metas relacionadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), destacando
onde aparecem de maneira explícita em suas estratégias:
Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos
e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada,
até o último ano de vigência deste PNE. Estratégia: 2.2) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, no âmbito da instância permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Le i, a implantação dos direitos
e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino
fundamental;
Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos
e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%
(oitenta e cinco por cento). Estratégia: 3.3) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito
da instância permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei , a implantação dos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino médio;
Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar
e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 7.1) estabelecer e implantar,
mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos
currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do
ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local;
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no
prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que
tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , assegurado que todos
os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso
de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Estratégia: 15.6) promover a reforma curricular dos cursos
de licenciatura e estimular a renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) aluno (a),
dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do saber e didática específica e incorporando as
modernas tecnologias de informação e comunicação, em articulação com a base nacional comum dos currículos
da educação básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste PNE.
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instrumental, direcionada apenas à BNCC, destacando a necessidade de se promover uma
formação que articule os conhecimentos pedagógicos aos saberes específicos da BNCC. Para
isto, a ANFOPE reafirma a sua posição histórica em relação à Base Comum Nacional (BCN)
para a formação de professores, conceito originário do Movimento Nacional de Reformulação
dos Cursos de Formação do Educador, no início da década de 1980, num momento de
mobilização pela redemocratização do País, e incorporado à legislação vigente desde a
implementação da LDBEN de 1996. Em seu Documento Final de 2014, traduzindo o contexto
de discussão vigente, a associação aponta que:

Os princípios da base comum nacional construídos historicamente pela
ANFOPE e incorporados aos currículos principalmente dos cursos de
Pedagogia, precisam alcançar a organização institucional, curricular e dos
percursos formativos de todos os estudantes que se formam professores, de
forma a garantir a formação unitária dos profissionais da educação básica.
(ANFOPE, 2014, p. 22 e 23)

De acordo com a ANFOPE (2014, p. 17), a BCN para a formação de professores supera
o limitado conceito de currículo mínimo, extinto na década de 1990, devendo “romper com a
concepção de formação reduzida ao manejo adequado dos recursos e técnicas pedagógicas”.
Em um cenário de disputas de concepções, foram publicadas as Diretrizes Curriculares
para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais da Educação Básica, por meio do
Parecer CNE/CP nº 02 (BRASIL, 2015). O documento apresenta orientações para a formação
inicial e continuada dos profissionais da Educação Básica a partir da definição de Base Comum
Nacional. As diretrizes ratificam princípios defendidos pela ANFOPE na busca pela melhoria
da qualidade da formação inicial e continuada, sinalizando a necessidade de valorização dos
profissionais da Educação e de articulação entre Educação Básica e Ensino Superior.
Dourado (2015), em análise feita logo após a publicação do Parecer CNE/CP nº
02/2015, argumenta que essa perspectiva, articulada à centralidade conferida à formação dos
profissionais do magistério da Educação Básica, pode contribuir para a superação da dicotomia
entre teoria e prática, bacharelado e licenciatura.
Considerando esses princípios, em 2016, o MEC publica a versão preliminar do
documento, que institui a Base Comum Nacional para a formação de professores da Educação
Básica, intitulado “Orientações para cursos de Formação de Professores nas áreas de Didática,
Metodologias e Práticas de Ensino”. O documento tem como objetivo
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sinalizar aspectos relativos aos conhecimentos fundamentais para a
construção de currículos convergentes à formação de professores, isto é, para
atuação pedagógica na Educação Básica, tratando de questões relativas a
aspectos relevantes referentes à Didática, às Metodologias e às Práticas
de Ensino, a serem considerados nos cursos de licenciatura, em associação e
integração com os demais aspectos formativos destacados na Resolução CNE
02/2015, propiciando a integração entre teoria e prática (BRASIL, 2016, grifo
nosso).

Ao longo de todo o documento, fica evidente a defesa pela formação no campo dos
conhecimentos e práticas pedagógicas, buscando-se dar maior especificidade a tais aspectos da
formação docente como meio de se oferecer uma formação mais sólida. Busca-se, assim,
garantir um padrão de qualidade nos cursos de formação dos professores que atuarão na
Educação Básica por meio da BCN.
Embora grande parte dos estudos, muitos aqui já mencionados, aponte a necessidade de
repensar a formação do professor da Educação Básica, é preciso ressaltar que a formação desses
profissionais vem constituindo, ao longo de décadas, um campo de disputas de concepções. As
ambiguidades, contradições e indefinições presentes na legislação em vigor para a formação de
professores no curso de Pedagogia refletem uma tentativa de aliar interesses distintos em
relação à formação de professores, sem que se chegue a um consenso.
A imensa complexidade que compõe a legislação, especialmente as diretrizes atuais para
a elaboração dos currículos dos cursos de Pedagogia, gerou ainda mais tensões e conflitos entre
os educadores, que assumiram posicionamentos diferentes em relação à identidade do curso de
Pedagogia (ALVES-MAZZOTTI, 2011; SCHEIBE e DURLI, 2011), o que focalizaremos a
seguir.

2.2. A identidade do curso de Pedagogia em questão
A identidade do curso de Pedagogia é uma questão que vem sendo fortemente discutida
desde antes de sua criação, em 1939, pela dificuldade em se definir as funções do curso e,
consequentemente, o campo de atuação profissional de seus egressos. O modelo “3+1” foi
marcado pela falta de definição da identidade do profissional que se pretendia formar, tanto no
que se refere ao bacharelado quanto à licenciatura.
Os três anos iniciais eram destinados à formação do bacharel em Pedagogia, que se
formava “técnico em Educação” ou “especialista em Educação”. Embora muita discussão tenha
ocorrido desde a sua criação, em 1939, até o final da década de 1960, o campo de atuação desse
profissional manteve-se descrito de maneira superficial na legislação, não se identificando o
profissional que se pretendia formar no referido curso.
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Já a licenciatura, rompendo com as propostas de elevação da formação do professor
primário a nível superior, que foram suscitadas no início da década de 1930, se propõe a formar
o professor das disciplinas pedagógicas do curso Normal. Em conversa com Brzezinski (2015),
Valnir Chagas afirma que a vocação do curso de Pedagogia, desde a sua criação, era de formar
professores primários. No entanto, a realidade brasileira evidenciava o despreparo dos
formadores desses professores, o que fez com que tal formação fosse priorizada na época. Não
sendo, pois, prioridade, a formação de professores para o ensino primário era relegada a um
segundo plano.
A falta de identidade do curso de Pedagogia, provocada pelas indefinições no que tange
às funções do profissional que se pretende formar no bacharelado em Pedagogia e às prioridades
estabelecidas para o desenvolvimento da licenciatura, oriundas da realidade em que se
encontrava a formação de professores na época, refletia-se no exercício profissional daqueles
que se formavam neste curso, tanto na modalidade bacharelado quanto na licenciatura.
As décadas subsequentes à criação do curso de Pedagogia foram marcadas por longos e
intensos debates sobre a formação de professores, já abordados na seção anterior, que se
acentuaram nos anos de 1990, “registrando-se o embate de projetos distintos de sociedade que
revelavam diferentes concepções de mundo, de ser humano, de professor, de pedagogo”
(BRAGANÇA e MOREIRA, 2013, p. 55). A publicação da LDBEN, em 1996, elevando a nível
superior a formação de professores para atuarem na Educação Infantil e na primeira etapa do
Ensino Fundamental e, posteriormente, as DCN de 2006, que apresentaram uma concepção
ampliada do conceito de docência, intensificaram o debate acerca da identidade do curso de
Pedagogia.
A discussão centrava-se, essencialmente, no que diz respeito às suas finalidades: a de
formar professores, especialistas em assuntos educacionais ou ambos os profissionais. Na
literatura sobre formação no curso de Pedagogia, evidenciam-se duas posições distintas: uma
que compreende a docência, em seu amplo conceito, como base da formação no curso de
Pedagogia e outra que valoriza a formação técnica, científica e teórica, considerando a docência
como uma das funções educativas.
A ANFOPE, desde a sua criação, em 1990, assumiu fortemente a posição de que a
docência deveria constituir a essência do curso de Pedagogia. É válido ressaltar, no entanto, que
a docência é vista por seus associados em seu sentido amplo, compreendendo não apenas o
preparo para a função do professor, mas, também, para as funções do “pedagogo”, as quais
compreendem gestão administrativa, coordenação pedagógica e pesquisa. Em relação à
concepção sócio-histórica defendida pela associação, Scheibe e Durli (2011, p. 102) explicam
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que

[...] funda-se em uma organização curricular estabelecida por sólida formação
teórica e interdisciplinar oferecida em, no mínimo, 3.200 horas de estudos,
distribuídas em pelo menos quatro anos letivos. Pauta-se também pela unidade
entre teoria e prática, articuladas desde o início do curso, em um percurso
curricular unificado, não prevendo habilitações e tendo a docência como base
da formação.

O conceito de docência, nos moldes propostos pela ANFOPE, portanto, vai além da
função do ensino na atuação imediata relacionada à sala de aula, englobando as funções de
professor, gestor e pesquisador. Tal premissa é defendida por pesquisadores como Helena de
Freitas, Iria Brzezinski, Leda Scheibe, Lucilia Lino, Marcia Ângela Aguiar, Vera Lucia Bazzo
e Zenilde Durli, conforme apontam seus trabalhos (AGUIAR et al., 2006; DURLI, 2007;
SCHEIBE, 2007; SCHEIBE e BAZZO, 2011; 2016; FREITAS, 2012; SCHEIBE e BAZZO,
2013; BRZEZINSKI, 2015; LINO, 2018).
Partindo de outro entendimento em relação ao papel da docência, outros pesquisadores
assumem posição distinta da defendida pela ANFOPE e seus associados. Dentre eles, José
Carlos Libâneo, Selma Garrido Pimenta e Maria Amélia Franco, que, em suas produções
acadêmicas, evidenciam a preocupação com o oferecimento de uma formação técnica, científica
e teórica capaz de dar conta da formação do professor, do gestor e do pesquisador, sem que a
sua formação seja resumida às habilidades docentes (LIBÂNEO, 2006; FRANCO e LIBÂNEO;
PIMENTA, 2007; FRANCO, 2008; 2011; PIMENTA, 2011; 2017).
De acordo com as orientações das DCN (BRASIL, 2006), a docência constitui a base
da formação no curso de Pedagogia, que é denominado como licenciatura, devendo ser
assegurada a articulação entre a docência, a gestão e a produção de conhecimento. É possível
afirmar que o documento incorporou fundamentalmente a concepção de identidade do curso de
Pedagogia cunhada pela ANFOPE, sendo alvo de críticas de pesquisadores que mantinham
posição divergente.
Sendo enfáticos em seu posicionamento contra essa concepção de identidade do curso,
Franco, Libâneo e Pimenta (2011, p. 61 e 62) afirmam: “cumpre registrar que nossa
compreensão opõe-se à posição dominante entre os educadores da ANFOPE e também à recente
legislação que define as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Pedagogia, elaborada
com base nas propostas dessa Associação”. De acordo com os autores, as diretrizes, tais como
foram instituídas,
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[...] levaram ao enfraquecimento e à alteração da identidade da Pedagogia,
fazendo-a distanciar-se de seus ideais político-transformadores e encerrando-a
nas salas de aula, onde seu papel passou a ser apenas o de racionalizar ações
para qualificar a eficiência do ensino, na perspectiva instrumental. Nesse
sentido, a Pedagogia foi sendo subsumida à docência (FRANCO;
LIBÂNEO; PIMENTA, 2011, p. 61).

Franco, Libâneo e Pimenta (2011, p. 61) consideram as proposições da ANFOPE
reducionistas e apontam que “toda atividade docente é atividade pedagógica, mas nem toda
atividade pedagógica é necessariamente atividade docente”. Em relação a esse ponto de crítica,
Cruz e Arosa (2014) argumentam que o conceito de docência, tal como proposto pela legislação,
leva à compreensão de que o curso de Pedagogia se restringe à docência, cujo conceito foi
apresentado de uma maneira ampliada com a finalidade de abarcar a Pedagogia. Segundo esses
autores, essa compreensão genérica da docência gera a imprecisão de que a Pedagogia se
encontra dentro da docência e, não, o contrário.
Outras críticas relacionadas às DCN dizem respeito à abrangência de formação
oferecida pelo curso de Pedagogia: professor da Educação Infantil, dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, do Ensino Médio, na modalidade Normal, da educação profissional na área de
serviços e apoio escolar, além de áreas para as quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos (BRASIL, 2006). Segundo Franco, Libâneo e Pimenta (2007; 2011), embora seja
prevista a formação para a prática docente em diferentes modalidades, a composição do
documento faz referência direta apenas a duas delas ao longo do texto: à Educação Infantil e
aos anos iniciais do Ensino Fundamental, revelando-se insipientes as orientações quanto ao
percurso curricular das demais. Além disso, Pimenta et al. (2017) apontam que, de fato, os
cursos de Pedagogia tendem a priorizar a formação dos professores para os anos iniciais do
Ensino Fundamental, em detrimento da formação para a Educação Infantil, uma vez que esta
veio a fazer parte da Educação Básica obrigatória recentemente e ainda vem lentamente
ganhando espaço curricular. Segundo esses autores, essa diversidade de finalidades proposta
pelas DCN compromete significativamente a qualidade da formação, contribuindo para uma
formação generalista e superficial.
Em relação às críticas feitas por educadores à visão da ANFOPE, Scheibe e Durli (2011),
Moreira e Maia (2016) esclarecem que a defesa do grupo por uma base comum de formação
em que a docência constitui a base da identidade do curso de Pedagogia se apresenta como uma
possibilidade de superação da dicotomia entre teoria e prática e entre bacharelado e licenciatura.
A respeito da dificuldade de superação desse modelo dicotômico, fortemente presente
na antiga – ou ainda atual – organização do curso de Pedagogia, Alves-Mazzotti (2011, p. 303)
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destaca que “parece revelar uma adesão, ainda que inconsciente, ao modelo da racionalidade
técnica, que carrega a suposição de que as teorias e técnicas obtidas na formação deveriam ser
capazes de dar conta das situações concretas do cotidiano escolar”.
Considerando a necessidade de se promover maior relação entre teoria e prática, Cruz e
Arosa (2014, p. 46), em investigação sobre a formação do pedagogo docente no curso de
Pedagogia, recorrem à definição de Houssaye (2004), que afirma que “pedagogo é um práticoteórico da ação educativa. É alguém que, ao teorizar sobre a educação, analisa o fato educativo,
buscando formular proposições para a sua prática”. Os autores ressaltam a necessidade de

[...] considerar a relação teoria-prática como condição determinante da
construção do saber pedagógico, reconhecendo nela uma abordagem
específica, não significa desconsiderar que a prática não esteja de algum modo
presente entre os teóricos, nem que o pensamento teórico não fundamente a
prática (CRUZ; AROSA, 2014, p. 46).

Levando em conta a ainda atual demanda de maior articulação entre as teorias e práticas
desenvolvidas no curso de Pedagogia, entendemos que é possível que a proposta da ANFOPE
esteja mais próxima de atender, ainda que não integralmente, às necessidades da formação de
professores, por procurar formar protagonistas do processo de ensino e aprendizagem (o
professor) por meio de uma base comum, o que lhes possibilitará, também, desenvolver, de
forma articulada, ao longo do curso, habilidades para exercer as funções de gestão e para a
produção de conhecimento por meio da pesquisa.
A história do curso de Pedagogia foi marcada por uma série de questionamentos,
conflitos e impasses no que se refere à sua identidade, na tentativa de reorganização do curso
de forma que ele proporcionasse a formação com base nas demandas da sociedade. Os impasses
ainda hoje identificados constituem evidências de que ainda há muito o que fazer.
Considerando a complexidade no que diz respeito à identidade do profissional formado
nos cursos de Pedagogia, ocasionada pelas indefinições em relação ao campo de atuação desse
profissional e pelas prioridades estabelecidas pelas universidades, entendemos que a formação
pedagógica acabou não recebendo a devida atenção.

2.3. A formação pedagógica no curso de Pedagogia
O cenário atual da Educação brasileira nos leva a concluir que a elevação da formação
docente a nível superior não garantiu a sua qualidade. Nesse sentido, Santos (2013, p. 71)
aponta a necessidade de pensar um modelo de formação que “responda, de fato, às demandas
da atuação profissional do professor, corporificadas nos desafios da educação brasileira hoje”.
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A LDBEN, publicada em 1996, tida como referência central para a Educação brasileira,
continua em curso, embora tenha sofrido significativas alterações ao longo de mais de duas
décadas de sua implantação. As instituições vêm se adaptando lentamente a ela, havendo, ainda,
certa resistência, especialmente por parte das universidades públicas, em que o apego à tradição
histórica se apresenta como uma característica bem acentuada (CORRÊA, 2015).
De acordo com Brzezinski (2014), ao analisar o histórico das alterações feitas na
LDBEN, a expressiva quantidade de intervenções em seu texto base evidencia, por um lado, a
continuidade do debate em torno da problemática educacional brasileira sem, contudo, deixar
de revelar contradições e embates que envolvem educadores que buscam a melhoria da
qualidade da Educação. Por outro lado, confirma a tendência do sistema educacional de atuar
de forma fragmentada, em que decisões são tomadas de forma apressada, “atreladas às
determinações casuísticas de programas gestionários de governança e de implementação de
políticas públicas voltadas para interesses e objetivos imediatistas, que se busca legitimar pela
inclusão no texto legal” (BRZEZINSKI, 2014, p. 30).
A respeito dessa diversidade de regulações presentes no âmbito educacional, buscando
normatizar a formação docente no Brasil, Cury (2013, p. 1) alerta que

[...] a preparação formativa de docentes para atuar na educação escolar básica,
de qualquer ponto de vista hoje existente, se revela estratégica para as
diferentes concepções que embasam diferentes propostas. Governos, entidades
empresariais e sindicais, associações profissionais, movimentos da sociedade
civil e, sobretudo, entidades ligadas às instituições formadoras convergem na
importância da educação escolar para uma presença atuante do cidadão em sua
vida profissional e política. Certamente não seria de se esperar que de tantas
instâncias diversas e diferentes viesse a se conseguir um consenso a priori.

A falta de continuidade da LDBEN gerou contradições que ficaram evidentes,
especialmente em sua 8º edição publicada em 2013 (BRZEZINSKI, 2014). Aqui, daremos
destaque a que trata especificamente da formação de professores para a Educação Infantil e os
anos iniciais do Ensino Fundamental, por estar diretamente relacionada ao nosso objeto de
investigação, a formação pedagógica.
Na publicação da primeira edição da LBDEN, foi estabelecida a Década da Educação,
que previa, definitivamente, a elevação da formação dos docentes a nível superior, não sendo
admitida mais a formação a nível médio, na modalidade Normal, prazo este que deveria
terminar em 2007. No entanto, de acordo com o Artigo 62, esta modalidade continua sendo
admitida como formação mínima (BRASIL, 2013). As imprecisões da legislação justificam, em
parte, a forma desordenada com que a formação vem se efetivando na prática nas instituições
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de ensino das diferentes instâncias.
Alves-Mazzotti (2011, p. 292) define, resumidamente, a normatização relativa à
formação de professores como “um emaranhado de diretrizes, resoluções, portarias, pareceres
que mais confundem do que esclarecem gestores e professores responsáveis por sua
implementação a respeito do que e como fazer”. Ou seja, fica evidenciado que a legislação
relativa à formação de professores, efetivada de maneira segmentada, fruto de negociações de
interesses, sobretudo, políticos e econômicos, constitui elemento dificultador na efetivação de
mudanças nos currículos dos cursos de Pedagogia.
Embora saibamos que a legislação por si só não garante a sua implantação e a qualidade
da formação docente, não deixa de ser a base para que propostas surjam no sentido de promover
mudanças. A ausência de continuidade com a qual a legislação brasileira para a formação de
professores foi sendo implantada, suas contradições e ambiguidades vêm dificultando ainda
mais a concretização de ações em direção à evolução dos processos de formação docente.
A ampla complexidade curricular exigida para o curso de Pedagogia também se constitui
como um grande desafio a ser enfrentado pelas instituições de ensino. Autores como Gatti
(2010; 2014), Scheibe e Durli (2011), Monfredini et al. (2013), Gatti et al. (2019) questionam
a viabilidade de tempo para se constituir uma formação que dê conta de todas as especificidades
propostas pela LDBEN considerando as peculiaridades da docência na Educação Infantil, nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, do gestor e do pesquisador. Além disso, apontam as
características dos currículos dos cursos, que atualmente mantém uma proposta de formação
panorâmica e fragmentada, outro elemento que dificulta a efetivação de uma formação sólida.
Para além das características da legislação, outro elemento interfere de maneira
significativa na efetivação de mudanças na realidade social na qual é desenvolvida a formação
de professores: a tradição do antigo bacharelado ainda bastante presente na prática de docentes
formadores de professores nas licenciaturas, incluindo-se, e para a qual voltamos a nossa
atenção, a Pedagogia.
Essa é uma questão que, segundo Gatti (2010, p. 1359), “tem dificultado repensar e
reestruturar essa formação de modo mais integrado e em novas bases”. Pensando na superação
de um modelo tradicional de formação, alicerçado no antigo bacharelado, a autora sinaliza a
necessidade de “superar conceitos arraigados e hábitos perpetuados secularmente e ter
condições de inovar”. No entanto, conforme a autora sinaliza, essa é uma tarefa bastante
desafiadora quando se tem “uma cultura acadêmica acomodada”, aliada a interesses
diversificados de grandes instâncias (GATTI, 2014, p. 36). Embora reconheçamos o desafio que
tal mudança representa, também concordamos com Roldão (2017, p. 197), quando aponta a
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necessidade de se sair da “zona de conforto”. Segundo essa autora, a pretexto da dificuldade de
fazer diferente (tido e aceito como “o certo” e “o desejável” no nível do discurso, mas
supostamente inatingível no nível das práticas), reforça-se o imobilismo, fruto do apego à
tradição.
Em relação ao atual modelo de formação dos cursos de licenciatura, Scheibe e Bazzo
(2013; 2016) acreditam que haja certo “sombreamento”, permanecendo-se, na prática, a
licenciatura como um apêndice ao bacharelado, nos moldes do antigo modelo “3+1”. Embora
questionado e atenuado pela legislação, as autoras apontam que este modelo está presente na
cultura pedagógica de formação de professores, ainda calcada na separação entre teoria e
prática.
É válido ressaltar que quando associamos, atualmente, o modelo “3+1” aos cursos de
licenciatura em áreas específicas do conhecimento, nos referimos a uma formação que prioriza
a área de atuação docente (como Matemática, Língua Portuguesa, Biologia, História,
Geografia), adicionando-se a ela a formação pedagógica, o que reforça a dicotomia entre os
conteúdos disciplinares e a formação pedagógica. Essa situação se agrava ao se considerar que
um bacharel que concluiu um desses cursos pode retornar à universidade a qualquer momento
para cursar somente a formação pedagógica e receber o título de licenciado naquela área.
A enxurrada de cursos de formação pedagógica ou complementação pedagógica que
vêm sendo oferecidos para bacharéis, engenheiros, médicos etc fortalece a negligência com que
a formação pedagógica é tratada e evidencia a supervalorização da formação do especialista16.
Quando nos referimos ao curso de Pedagogia, percebemos outro cenário, ainda mais
preocupante. Há supervalorização das teorias pedagógicas, desenvolvidas de maneira
generalista, em detrimento dos conhecimentos específicos que os professores estarão aptos a
lecionar e dos conhecimentos pedagógicos aplicados a eles. É dada ênfase teórica à formação
pedagógica. Acerca dessa fragilidade do curso de Pedagogia para o efetivo exercício da
docência, Gatti (2014) aponta que há uma deficiência formativa em relação aos conteúdos
específicos das diferentes áreas a serem ministrados, além de um espaço bastante reduzido para
o desenvolvimento de habilidades pedagógicas específicas para a atuação do futuro professor.
Segundo a autora, há maior preocupação com o oferecimento de teorias como forma de
contextualizar os desafios do trabalho, o que ela considera abstratas.
Em investigação sobre o exercício da docência, Maia (2019) evidencia o despreparo dos
professores formados pelo curso de Pedagogia para lidarem com o cotidiano escolar e a falta
16

O quantitativo de “cursos de complementação pedagógica” (406 mil) e “formação pedagógica” (34 milhões)
encontrados em uma rápida busca em site de fácil acesso é um indicador que chama a atenção.
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de familiaridade com os conteúdos a serem ensinados. Estudos apontam que essas dificuldades
decorrem da formação pedagógica deficiente, distanciada da realidade da sala de aula, com
pouca atividade destinada ao exercício da prática pedagógica (ALVES-MAZZOTTI, 2011;
2013; GATTI 2013/2014; 2014, SCHEIBE e BAZZO, 2013; CRUZ, 2017; CRUZ et al., 2018;
LÜDKE e SCOTT, 2018; MAIA, 2019).
Considerando a supervalorização das teorias pedagógicas, desenvolvidas de maneira
generalista no curso de Pedagogia, em detrimento dos conhecimentos específicos e, também,
dos conhecimentos pedagógicos, prevalecendo a ênfase teórica à formação pedagógica,
mantem-se a dicotomia entre teoria e prática, o que se agrava ainda mais no caso deste curso,
considerando que a docência deve abranger a gestão administrativa e pedagógica do espaço
escolar.
Alves-Mazzotti (2011) esclarece que tais práticas se inserem num contexto de
racionalidade técnica, embora as novas tendências de formação apontem a racionalidade prática
como um meio mais efetivo para o professor lidar com as situações concretas da realidade
escolar.
Contribuindo para a discussão sobre formação de professores no âmbito do curso de
Pedagogia, Roldão (2014) defende a importância de se considerar o conhecimento profissional
docente como um conjunto amalgamado de conhecimentos do conteúdo a ser ensinado,
conhecimentos relacionados a como ensinar e conhecimento prático.
Em estudo realizado por Gatti et al. (2010), que analisou os currículos de 165 cursos de
formação inicial, verificou-se a ausência de preocupação em relacionar teorias e práticas, não
havendo referência a “o quê” e a “como” ensinar, predominando os referenciais teóricos de
natureza sociológica e psicológica, com pouca associação às práticas educacionais, o que levou
as autoras a concluírem que os currículos desses cursos não atendiam adequadamente à
formação dos profissionais que atuarão nas escolas e nas salas de aulas da Educação Infantil e
dos primeiros anos do Ensino Fundamental.
Em nova investigação, quase dez anos depois, Gatti et al. (2019) sinalizam que, mesmo
que tenham sido identificadas ações no sentido de promover uma proposta curricular que rompa
com a dicotomia entre teoria e prática, o atual cenário não possibilita muito otimismo. Em face
da realidade ainda presente nos currículos de formação, o estudo revela o empenho pessoal de
professores por meio de ações comprometidas com a formação que, mobilizados pelas
necessidades dos licenciandos, ao constatarem as limitações das disciplinas que lecionam e/ou
as lacunas do curso, vêm desenvolvendo práticas didático-pedagógicas promovedoras da
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articulação teoria e prática17.
Entendendo que a atuação desses professores pode sinalizar possibilidades no âmbito
da formação inicial, diversos autores registraram, em seus estudos, exemplos dessas iniciativas
individuais desenvolvidas por formadores que buscam, em suas disciplinas, contemplar a
formação pedagógica do futuro professor, conferindo-lhes elementos que permitam construir
uma base para lidar, com autonomia, com os desafios que poderão surgir ao longo de sua prática
docente ao ingressar no mercado de trabalho (CRUZ e ANDRÉ, 2014; ALMEIDA e
ABUCHAIM, 2016; ANDRÉ, 2016; CRUZ e CAMPELO, 2016; ALMEIDA e YERED, 2017;
CRUZ e MAGALHÃES, 2017). No entanto, ainda há grande dificuldade de que essas
mudanças sejam incorporadas pelos projetos pedagógicos, uma vez que “as instituições pouco
favorecem o trabalho coletivo e a busca de soluções conjuntas” (GATTI et al., 2019, p. 211).
Embora valorizemos o esforço dos professores que desenvolvem tais práticas, buscando
superar as limitações impostas pelo currículo do curso, de maneira a proporcionar ao
licenciando uma formação mais articulada, mais completa, condizente com a realidade da sala
de aula, acreditamos que é preciso ir além das iniciativas individuais. A formalização de tais
práticas nos currículos dos cursos é necessária para que não apenas uma parcela dos
licenciandos tenha acesso a esse tipo de formação.
Outro fator que constitui um obstáculo para o desenvolvimento da formação pedagógica
no curso de Pedagogia é a falta de parceria entre as instituições de Ensino Superior e as de
Educação Básica. A literatura aponta a carência na articulação dessas instâncias e destaca a
extrema importância de se desenvolver um movimento de cooperação entre elas para a
formação dos futuros professores (ANDRÉ, 2016; CRUZ, 2017; LÜDKE e SCOTT, 2018;
GATTI et al., 2019). Segundo Gatti et al. (2019, p. 243), a maioria das instituições de Ensino
Superior que formam professores para atuarem na Educação Básica não investe nessa
articulação, criando-se, “um hiato entre a formação em nível superior e a vida escolar nas redes
de ensino”. Assim, a escola e o trabalho do professor, “que poderiam ser o ponto de partida e
de chegada da formação, são insuficientemente contemplados no currículo das instituições”
(CRUZ, 2017, p. 1168).
Essa situação se agrava ainda mais se considerarmos os novos dados apresentados por
Gatti et al. (2019) sobre a modalidade de curso de Pedagogia pela qual grande parte dos alunos

17

Tais práticas, identificadas como práticas didático-pedagógicas inovadoras nos estudos citados, englobam a
sensibilização do estudante para a participação/engajamento em propostas de vivência escolar, a prática da
pesquisa vinculada à formação, a promoção de espaços para a discussão crítica, o uso de novas tecnologias e a
produção de registros e materiais didático-pedagógicos pelos licenciandos.
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vem optando. O estudo revela que o percentual de matrículas no curso de Pedagogia na rede
privada, em 2016, chega a 81,4%, sendo que mais da metade desses alunos (52%) frequenta
cursos na modalidade EaD. Essa modalidade de ensino está diretamente relacionada às
estratégias contemporâneas adotadas pela inciativa privada a fim de aumentar a sua
competitividade no mercado. Os cursos, nessa modalidade, conseguem atender a uma
quantidade maior de alunos com um número reduzido de professores e um custo de
infraestrutura mais baixo, fazendo com que ofereçam mensalidades mais acessíveis aos alunos.
Embora o baixo custo facilite o ingresso de muitos jovens no curso de Pedagogia, há de se
considerar o impacto da expansão do curso na modalidade EaD para a formação pedagógica
desses futuros professores, uma vez que as relações com as escolas de Educação Básica, com
os alunos, educadores e gestores, assim como o acompanhamento dos estágios tornam-se ainda
mais complexos.
Convém destacar que, à medida que foi se tentando elevar a formação do professor para
os anos iniciais de escolarização a nível superior, sendo, inicialmente, indicado o Instituto
Superior de Educação e, posteriormente, o curso de Pedagogia como local preferencial para tal
função, a formação de professores no curso Normal, de nível Médio, foi esvaziando. Assim,
atualmente, um número expressivo de estudantes ingressa no curso de Pedagogia sem qualquer
experiência prévia no exercício do magistério, o que pode estar aumentando a dificuldade de
articular teoria e prática no curso, conforme registrado no próprio Parecer que fundamenta as
DCN de 2006, em seu texto introdutório (BRASIL, 2005).
Em investigação sobre a formação de professores para atuarem na Educação Básica,
Scheibe e Bazzo (2016) constataram que, embora a formação de professores para a Educação
Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental tenha sido elevada a nível superior, o ensino
desenvolvido em nível médio, no curso Normal, ainda esteve mais próximo de contemplar a
formação pedagógica, atendendo às necessidades de se formar o professor com efetivo preparo
pedagógico-didático, tido como base da formação, além da cultura geral e da formação nos
conteúdos específicos das áreas de conhecimento.
Com base no panorama atual apresentado nesta seção, pode-se dizer que há diversos
elementos que dificultam o desenvolvimento de uma formação pedagógica no curso de
Pedagogia que dê ao futuro professor a base necessária para lidar, com autonomia, com os
desafios que poderão surgir ao longo de sua prática docente. São eles: a maneira segmentada
como a legislação para a formação de professores foi sendo implantada; as características dos
currículos dos cursos, que mantêm uma formação panorâmica, em função da ampla
complexidade curricular exigida para o curso e a viabilidade de tempo necessário para o seu
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desenvolvimento; e o apego à tradição do antigo bacharelado, presente na prática de professores
de curso de Pedagogia. Assim, prevalece uma ênfase teórica à formação pedagógica,
desenvolvida de forma generalista, em detrimento de conhecimentos tanto de cunho específico,
quanto pedagógico. A articulação desses conhecimentos, que deveria nortear a formação de
professores, muitas vezes não acontece.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

Um aspecto que se tornou foco em pesquisas mais recentes é a atenção que tem sido
dada ao que pensam e como agem os professores. Um crescente número de pesquisas, como
apontam André (2009; 2015b) e Gatti et al. (2019), vem enfatizando as representações,
opiniões, saberes e práticas dos docentes. Conhecer as representações daqueles que elaboram
documentos que influenciam diretamente na organização do curso de Pedagogia, bem como
daqueles que atuam diariamente neste curso é essencial para a compreensão acerca da
permanência de um modelo tradicional de formação.
Adotamos a Teoria da Argumentação, proposta por Chaïm Perelman e Lucie OlbrechtsTyteca, como uma teoria ad hoc à Teoria das Representações Sociais, tal como proposto por
pesquisadores brasileiros como Castro (2006; 2012), Mazzotti e Alves-Mazzotti (2010), Castro
e Castro (2011), Castro, Maia e Alves-Mazzotti (2013), Castro et al. (2016) e Castro e Campos
(2017) como uma possibilidade para acessar as representações sociais de um objeto por um
grupo de sujeitos.

3.1. A Teoria das Representações Sociais
A noção de representação social foi introduzida por Serge Moscovici em 1961, em
estudo realizado sobre a representação social da Psicanálise, divulgado por meio do livro La
Psycanalise, son image et son public, publicado na França nesse ano. No Brasil, foi lançado em
1978 com o título Representação Social da Psicanálise e relançado em 2012 com o título
original. Em 1976, o autor, referindo-se a sua obra seminal, declarou que sua intenção era
redefinir o campo da Psicologia Social, realçando sua função simbólica e seu poder de
construção do real (MOSCOVICI, 1978).
No entanto, como apontam Reis e Bellini (2011), foram necessárias duas décadas de
trabalho intelectual para Moscovici definir representações sociais. Em seu livro Social
Cognition, lançado em 1984, o autor propõe não mais considerar as representações sociais como
um “conceito”, mas como um “fenômeno”, por serem elas “teorias do senso comum”, que se
elaboram coletivamente no cerne das interações sociais, num determinado tempo, espaço e
cultura. Elas transformam ideias em experiências coletivas e interações em comportamentos
(MOSCOVICI, 2010).
A Psicologia Social estuda a realidade social. Lida, pois, com explicações às quais
buscamos, automaticamente, na tentativa de compreender o mundo que nos cerca. De fato, o
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ambiente em que estamos inseridos é composto por uma multiplicidade de situações, indivíduos
e grupos os quais buscamos compreender de forma a torná-los mais previsíveis e, portanto,
controláveis. Paralelamente, somos constantemente exigidos, em nossas interações sociais com
o outro, a tomarmos decisões, darmos opiniões e explicações sobre assuntos, situações e
comportamentos. Essas interações sociais criam um certo consenso entre os grupos sociais, e
as explicações e opiniões tornam-se representações sociais, que constituem a identidade social
do grupo e orientam suas práticas (RATEAU et al., 2012). Nas palavras de Moscovici (1978,
p. 51), as representações sociais “determinam o campo de comunicações possíveis, dos valores
ou das ideias presentes nas visões compartilhadas pelos grupos e regem, subsequentemente, as
condutas desejáveis ou admitidas”.
Rateau et al. (2012) ressaltam que a representação da realidade social é elaborada de
acordo com as características dos indivíduos e compartilhada por outros grupos de indivíduos
que apresentam tais características. Entretanto, conforme salientam os autores, nem todos os
grupos sociais compartilham as mesmas experiências, os mesmos valores e ideologias, embora
todos construam representações que são baseadas nisso.
Embora as representações sociais estejam permanentemente presentes no cotidiano dos
indivíduos por meio das relações que estabelecem com o mundo, seu conceito ainda é bastante
complexo. De acordo com Moscovici (2010), é preciso compreender a interligação dos
conceitos sociológicos e psicológicos que compõem a Teoria:
Há muitas boas razões pelas quais o conceito de representações sociais não é
facilmente compreendido. Na sua maioria elas são históricas e é, por isso, que
nós devemos encarregar os historiadores da tarefa de descobri-las. As razões
não históricas podem ser todas reduzidas a uma única: sua posição “mista” no
cruzamento entre uma série de conceitos sociológicos e de conceitos
psicológicos. É nesta encruzilhada que nós temos que nos situar. O caminho
certamente pode representar algo pedante quanto a isso, mas nós não podemos
ver outra maneira de libertar tal conceito de seu glorioso passado, de revitalizálo e de compreender sua especificidade (MOSCOVICI, 2010, p. 40-41).

Para compreender a teoria moscoviciana, Reis e Bellini (2011) apontam a necessidade
de compreender o contexto social em que ela foi gestada. A passagem do século XIX para o
século XX foi marcada por ideais revolucionários, um período em que se passou a considerar
novos valores e concepções de mundo. Do ponto de vista intelectual, segundo Barretto (2005),
foram reconstruídas teorias, dentre elas, a de representação social.
A Teoria das Representações Sociais, tal como se encontra hoje definida, sofreu
influências da Sociologia, com Durkheim; da Antropologia, por meio de Lévi-Bruhl; da
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Psicologia, com Freud; da Linguagem, com Saussure; das representações infantis de Piaget; e
do desenvolvimento cultural de Vigostky (MOSCOVICI, 1994).
Rateau et al. (2012, p. 5) consideram Georg Simmel como uma primeira influência da
Sociologia para a construção da Teoria. Segundo esses autores, Simmel reconhece a
necessidade do indivíduo de simbolizar os outros e a maneira pela qual isso é feito “modela
uma ação recíproca e os círculos sociais, que se formam juntos”.
Partindo de um ponto de vista diferente, Max Weber, como define Minayo (1995),
associou “representação” a “concepção”, “mentalidade”, “ideia” para estabelecer a sua visão
de mundo. Para ele, a conduta cotidiana dos indivíduos é carregada de significação cultural,
que decorre de uma base material de ideias que são condicionadas mutuamente. Pode-se dizer,
portanto, conforme sugerem Rateau et al. (2012, p. 5), que Weber procurou “descrever um
conhecimento comum capaz de antecipar e prescrever o comportamento dos indivíduos”.
Durkheim, apontado por Rateau et al. (2012) como o real criador do conceito, introduz,
de fato, o conceito de representações coletivas, o qual influenciou Moscovici na elaboração de
sua teoria. As ideias de Durkheim inscrevem-se “numa visão de sociedade na qual a coerência
e as práticas são reguladas pelas crenças, saberes, normas e linguagens que ela mesma produz”
(MOSCOVICI, 2001, p. 47). Durkheim tinha uma concepção estática das representações
coletivas, considerando-as duradouras, tradicionais, ligadas à cultura, transmitidas de geração
a geração entre os indivíduos, tendo como função “preservar o vínculo entre eles, prepará-los
para pensar e agir de modo uniforme” (idem).
Embora tais ideias tenham influenciado Moscovici na elaboração da Teoria das
Representações Sociais, ele divergia de Durkheim em determinados aspectos, tal como ele
mesmo esclarece:
Se, no sentido clássico, as representações coletivas se constituem em um
instrumento explanatório e se referem a uma classe geral de ideias e crenças
(ciência, mito, religião, etc.), para nós, são fenômenos que necessitam ser
descritos e explicados. São fenômenos específicos que estão relacionados com
um modo particular de compreender e de se comunicar - um modo que cria
tanto a realidade como o senso comum. É para enfatizar essa distinção que eu
uso o termo 'social' em vez de 'coletivo' (MOSCOVICI, 2010, p. 49).

Em seus estudos, Jovchelovitch (2008, p. 106) se refere às pesquisas de Piaget, das quais
Moscovici retirou as “dimensões centrais de sua psicologia social: a conceituação de
representação, a investigação do senso comum, a preocupação com a mudança e o
desenvolvimento”. Conforme aponta essa autora, a transformação do saber é outro aspecto da
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obra de Piaget que se relaciona à Teoria, por tratar diretamente da produção e transformação do
conhecimento. Ela destaca os processos de assimilação e acomodação, que, propostos por
Piaget, serviram de base para Moscovici explicar como o conhecimento é modificado,
movendo-se de uma forma estrutural a outra. Tais características podem ser identificadas na
Teoria das Representações Sociais no sentido de que “constituem campos de saber em
movimento que, por meio de processos de comunicação, empregam a ancoragem e a
objetivação para tornar o não-familiar, familiar” (JOVCHELOVITCH, 2008, p. 108).
De acordo com esta autora, as contribuições de Lévy-Bruhl para a Teoria centram-se na
concepção de que o “pensamento primitivo não é nem um estágio primário do pensamento
científico nem um estágio a ser substituído: é uma forma de pensar que necessita ser entendida”
(JOVCHELOVITCH, 2008, p. 100). Portanto, Lévy-Bruhl contribui na construção de um
caráter mais dinâmico na produção das representações sociais e na forma como o conhecimento
científico pode ser transformado pelos indivíduos sociais à medida em que estes se apropriam
daquele.
Com relação às contribuições de Freud, Jovchelovitch (2008) afirma que foi por meio
de sua obra, especialmente a intitulada Teoria Sexual Infantil, que Moscovici encontrou os
meios necessários para a compreensão dos processos inconscientes que contribuem para a
produção dos saberes sociais. De Freud, Moscovici considerou, para a elaboração de sua teoria,
a ideia de que os processos inconscientes determinam a produção de saberes sociais. Nas
palavras de Jovchelovitch (2008, p. 116), a contribuição de Freud está relacionada aos
“processos pelos quais as representações passam da vida de todos para a vida de um, do nível
da consciência para o nível do inconsciente”.
Muitos estudiosos apresentaram um crescente interesse pela Teoria das Representações
Sociais, que alcançou grande prestígio, abrindo cada vez mais espaço para o desenvolvimento
de estudos tendo como base essa teoria, conforme aponta Alves-Mazzotti (2008a). Segundo
essa autora, o grande número de pesquisas que têm sido desenvolvidas nessa área revela que “o
estudo pioneiro realizado por Moscovici realmente se constituiu um novo paradigma na
Psicologia Social, na medida em que lançou as bases conceituais e metodológicas sobre as quais
se desenvolveram as discussões e aprofundamentos posteriores” (ALVES-MAZZOTTI, 2008a,
p. 22).
Rateau et al. (2012) apontam as razões para o sucesso da Teoria, após 50 anos de sua
introdução no campo da Psicologia Social. Dentre elas, destacam a natureza interdisciplinar da
Teoria, que, interligando o social e o psicológico, torna-se interesse de todas as ciências sociais.
Embora tenha se inscrito especialmente em campos como o da Sociologia e Antropologia, em
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que são realizados estudos pautados em ideologias, sistemas simbólicos e atitudes, também
podem ser encontrados estudos relacionados à cognição e à linguística. Além dessa, os autores
apontam a flexibilidade de sua estrutura conceitual como outra razão que contribui para o
sucesso da Teoria. Segundo eles, esse caráter flexível possibilita à Teoria adaptar-se a várias
áreas de pesquisa.
Além dos autores que influenciaram Moscovici na elaboração da Teoria, não podemos
deixar de nos reportar a Denise Jodelet, sua principal colaboradora, que contribuiu para o
aprofundamento da Teoria, procurando melhor esclarecer aspectos do fenômeno das
representações sociais. De acordo com ela, uma representação social é sempre a representação
de alguém (o sujeito) e de alguma coisa (o objeto); é “uma forma de conhecimento, socialmente
elaborado e compartilhado, que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma
realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p. 22). Os indivíduos, ao construírem
a representação de um objeto, mantêm relação com ele e se servem dos elementos descritivos,
simbólicos e normativos do ambiente social em que se encontram e que influenciam as suas
práticas.
A Teoria das Representações Sociais deu origem a três correntes teóricas: a abordagem
processual, desenvolvida por Serge Moscovici, tendo como colaboradora Denise Jodelet, em
que a investigação das representações sociais pauta-se nos processos de objetivação e
ancoragem; a abordagem estrutural, elaborada por Jean-Claude Abric, que focaliza a dimensão
cognitiva-estrutural das representações; e a abordagem societal, desenvolvida por Willem
Doise, baseando-se numa perspectiva sociológica das representações.
Ateremo-nos à abordagem processual, a qual adotamos como norteadora do estudo em
tela. Consideramos nossa escolha bastante pertinente porque traz à tona elementos que
possibilitarão compreender como o funcionamento do sistema cognitivo dos professores que
atuam no curso de Pedagogia interfere nas interações que mantêm entre si em suas práticas
diárias, no ambiente social em que estão inseridos, e como estas interferem em sua elaboração
cognitiva. Além disso, buscamos compreender uma modalidade de pensamento social, quer sob
seu aspecto constituído (produto), quer sob o aspecto constituinte (processo), que supõe a
análise dos processos que lhe deram origem: a objetivação e a ancoragem. Ao estudar as
representações sociais como produto, procuramos identificar o seu conteúdo e sentido por meio
de seus elementos constitutivos: crenças, valores, informações, imagens, opiniões, tal como
expressos pelos sujeitos. Ao estudá-las como processo, buscamos, por meio de elementos
culturais e interacionais, a relação entre a estrutura da representação e suas condições sociais
de produção.
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Alves-Mazzotti (1994), reportando-se à obra seminal de Moscovici, explica os dois
processos que constituem a abordagem processual: a objetivação e a ancoragem. Segundo a
autora, “objetivar” significa passar de conceitos ou ideias para esquemas ou imagens concretas;
trata-se de transformar algo abstrato em algo quase concreto, tangível aos indivíduos, com a
finalidade de identificar a qualidade icônica de uma ideia. “Ancorar” significa construir uma
rede de significações em torno do objeto, relacionando-o a valores e práticas sociais.
Para uma melhor compreensão do processo de objetivação, Jodelet (2002) o decompôs
em três fases:
(1) Construção seletiva – Os indivíduos se apropriam de informações acerca do objeto
de acordo com o grupo social em que estão inseridos. Em função de condicionantes culturais e,
sobretudo, de critérios normativos, algumas informações são retidas e outras são ignoradas ou
rapidamente esquecidas. Os elementos retidos passam a fazer parte do universo dos indivíduos.
(2) Esquematização estruturante – A estrutura conceitual da representação é reproduzida
de forma visível por meio de uma estrutura imaginante, como se os indivíduos a representasse
sob a forma de figura. Desse modo, os conceitos são organizados em um conjunto imaginado e
coerente, permitindo a sua compreensão. O resultado dessa organização é chamado de núcleo,
também intitulado esquema figurativo.
(3) Naturalização – A parte mais sólida e estável da representação, o núcleo figurativo,
permite concretizar a estrutura conceitual, coordenando cada um de seus elementos. A
naturalização consiste no reflexo do abstrato no real, funcionando como instrumento capaz de
orientar percepções e julgamentos acerca da realidade.
Segundo Moscovici (2003), no fenômeno da representação social, quando os conceitos
das ciências interferem na manutenção das identidades sociais dos grupos, tornam-se objetos
de conversações e tomadas de decisões. Nesse processo, ocorre a subtração dos aspectos que
não atendem aos pressupostos dos indivíduos que pertencem ao grupo, a suplementação de seus
valores e a distorção, para que não afete as suas crenças anteriores. Tratam-se de concepções
funcionais para a manutenção do grupo.
Jodelet (2002) também procurou explicar esses efeitos que podem ocorrer nas
representações durante o processo da objetivação:
(1) Distorção – Quando todos os atributos do objeto representado estão presentes, mas
alguns podem se encontrar acentuados ou minimizados.
(2) Suplementação – Quando ocorre acréscimo de significações a determinado objeto,
com a inserção de novos atributos e sentidos que não eram próprios dele.
(3) Subtração – Quando ocorre supressão de atributos pertencentes ao objeto
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representado.
Em articulação com o processo de objetivação, ocorre o de ancoragem. Por meio desse
processo, os indivíduos procuram situar ideias aparentemente estranhas, transferindo-as para
um contexto familiar. Dessa forma, são estabelecidas relações com os conceitos já existentes
na memória dos indivíduos.
Ao explicar esse processo, Jodelet (2002) mostrou como ele articula as três fases da
representação: a função cognitiva de integração de novos elementos, a função de interpretação
da realidade social e a função de orientação de condutas e relações sociais. Segundo a autora,
essas fases possibilitam compreender de que forma é atribuído significado ao objeto
representado, como essa representação é utilizada para interpretar o mundo social e orientar as
condutas.
Ao mesmo tempo em que as representações elaboradas por um grupo social orientam as
práticas dos indivíduos que o compõe, essas demonstram indícios das representações. Há uma
relação direta entre o sistema de interpretação que elas fornecem e as práticas as quais elas
guiam, o que nos permite identificar a existência de uma intrínseca relação entre os processos
de objetivação e ancoragem.
Em termos gerais, quando se busca identificar as representações sociais de um
determinado grupo, pretende-se conhecer como os indivíduos desse grupo constroem um
conjunto de saberes que expressam a identidade de seu grupo social.
É nesta perspectiva que procuramos identificar as representações sociais de formação
pedagógica compartilhadas por aqueles que elaboraram os documentos legais anteriormente
elencados e por professores que atuam em curso de Pedagogia de universidades públicas e
privadas do Rio de Janeiro. Considerando que esse objeto de estudo integra o campo da
Educação, sendo apontado como fundamental para a docência, certamente, os professores
constroem uma rede de significações em torno dele.

3.2. Teoria da Argumentação: uma teoria ad hoc à Teoria das Representações Sociais
A Teoria da Argumentação, proposta por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, em
1958, baseia-se na Nova Retórica, que busca analisar os processos argumentativos e retóricos.
Acreditamos que essa teoria nos forneça uma possibilidade de análise do discurso a partir da
intenção do locutor de persuadir seu auditório, por meio da identificação das estratégias de
convencer o outro, destacando os tipos de argumentos utilizados e os efeitos produzidos sobre
o auditório.
A retórica e a argumentação caminham juntas. A retórica do discurso compreende as
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escolhas feitas pelo locutor, revelando a busca da intencionalidade para desenvolver seu
raciocínio argumentativo. A análise argumentativa evidencia o modo como o locutor organiza
a sua argumentação, identificando suas teses, construídas com base nas controvérsias existentes,
os acordos que dão sustentação às teses e a forma como foram ligados a elas (CASTRO et al.,
2016).
A Teoria da Argumentação compreende todo tipo de interação linguística, procurando
relacionar o que se diz, como se diz e por que se diz, relacionando o que foi dito com seus
possíveis efeitos. Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), o ponto de partida da
construção da argumentação são as hipóteses levantadas pelo locutor, que crê serem admitidas
por seus interlocutores. Essas hipóteses os autores chamam de acordos. Ao longo de suas
experiências, os sujeitos estabelecem acordos e, quando se comunicam, pressupõem que o outro
compartilha de muitas ideias que não precisam necessariamente estar presentes para que se
façam entender, ou seja, o discurso de um sujeito é dotado de mais elementos implícitos do que
explícitos.
As diversas práticas sociais desenvolvidas pela interação entre os indivíduos em seus
grupos de pertença produzem normas e regras consensuais, das quais emergem significados. As
interações entre os indivíduos de um grupo social comportam as negociações de significados
no interior de uma atividade. Consequentemente, “analisar a fala do outro acarreta conhecer a
atividade em que o indivíduo a enuncia.” (CASTRO, MAIA e ALVES-MAZZOTTI, 2013, p.
156).
A argumentação, conforme explica Castro (2016, p. 163), “consiste em estabelecer uma
solidariedade entre os acordos e a tese que se quer fazer admitir, ou, ao contrário, entre
premissas recusadas pelo auditório e outras que se deseja que pareçam absurdas”. Portanto,
quanto mais os acordos sobre os quais o locutor se baseou forem realmente aceitos pelo
auditório, tão mais eficaz terá sido a argumentação. No entanto, é válido destacar que a adesão
a uma tese defendida pelo locutor tem caráter provisório, visto que, a qualquer momento, outros
argumentos podem ser evocados, diminuindo a importância dos acordos ou enfraquecendo sua
ligação com a tese, tornando, assim, a argumentação sem efeito.
Tendo como base a Teoria da Argumentação, Monica Rabello de Castro e Janete BoliteFrant desenvolveram, em 1995, o Modelo de Estratégia Argumentativa (MEA). O modelo se
aplica a situações em que há controvérsia, tendo em vista que ninguém argumenta sobre algo
que é evidente. O MEA busca explicar os momentos de negociação dos interlocutores,
evidenciando como suas hipóteses (acordos) se ligam às teses por eles defendidas, tendo como
base uma situação controversa, que nem sempre aparece de forma explícita em suas interações.
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As controvérsias são as grandes motivadoras do discurso, que pode se dar por meio da
fala ou da escrita. Castro e Bolite-Frant (2011) sinalizam que a escrita não permite uma
negociação em tempo real com o interlocutor, o que faz com que o discursante, após eleger seu
auditório, procure argumentar sobre possíveis controvérsias. Dessa forma, o discursista
antecipa a defesa de sua tese, com base em possíveis discordâncias de seu pensamento.
A comunicação, seja ela desenvolvida por meio da fala ou da escrita, é necessariamente
marcada pela presença de interlocutores. Ao tentar convencer alguém sobre um assunto, o
interlocutor precisa levar em consideração as crenças, valores e sentimentos daqueles que estão
inseridos num determinado grupo social. Assim, ao desenvolver sua argumentação, o locutor
parte dos acordos compartilhados pelos sujeitos, os quais darão sustentação à sua tese.
A escolha dos acordos é feita com base nas crenças do interlocutor a respeito de
determinado assunto, acreditando ser relevante para que sua tese seja aceita pelo auditório. Essa
estratégia indica a lógica do grupo social de ressignificar um objeto. A esse respeito, Castro
(2016, p. 168 e 169) esclarece que:
Grupo social é um sistema de relações estabelecidas, institucionalizadas, que
determinam papéis, sistema de valores e hierarquias diferenciadas em seu
interior. Estas relações se estabelecem preferencialmente pela linguagem, se
tomamos a linguagem em seu sentido mais amplo, incluindo elementos do
contexto e aqueles relativos à cultura dos grupos. Os indivíduos pertencentes
a um grupo social se utilizam de acordos compartilhados no interior desses
grupos.

A análise da comunicação tem sido utilizada para compreender as manifestações que
ocorrem nas interações sociais, as quais podem apresentar alto nível de complexidade, pois são
constituídas de elementos verbais e não-verbais. Ambos os modos de comunicar trazem consigo
elementos implícitos, que podem ou não ser intencionais. Nesta pesquisa, nos deteremos ao seu
uso intencional, uma vez que a retórica pressupõe a intencionalidade do locutor.
A análise dos implícitos na comunicação só é possível em se considerando os aspectos
culturais e o contexto no qual os sujeitos estão inseridos, uma vez que são construídos a partir
de regras estabelecidas no interior dos grupos sociais. Considerando esses aspectos, Mazzotti
(2016, p. 101) esclarece que:
Os esquemas argumentativos implícitos são perfeitamente inteligíveis para as
pessoas ou auditório, caso contrário, não haveria comunicação. O orador sabe
quais são os implícitos do auditório, uma vez que são os seus e ele opera a
partir daqueles para constituir uma argumentação persuasiva.
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Partindo do entendimento de que os discursos são determinados pelos contextos de sua
enunciação, evidenciando os significados compartilhados pelos membros de um determinado
grupo social, Mazzotti e Alves-Mazzotti (2010, p. 73) defendem a utilização da análise
argumentativa, baseada na Nova Retórica, para o acesso às representações sociais. Segundo os
autores:

[...] a investigação dos significados atribuídos pelos grupos às coisas de seu
entorno, condição necessária à análise psicossocial, se serve de discursos, nos
quais as pessoas utilizam as técnicas da retórica, de maneira consciente ou
não. Mas a análise dos processos de produção desses significados exige que
estes sejam situados no âmbito dos grupos sociais, onde se negociam os
significados. Nas negociações dos significados que constituem a
representação social de um objeto, as pessoas assumem, alternadamente,
posições de orador e de auditório, o que permite a utilização da análise retórica
para a apreensão dos significados dessas representações para o grupo.

Os autores explicam que a análise retórica é construída por meio de técnicas
argumentativas, que estabelecem o que se considera ser o real, o que chamam de “representação
social das coisas no mundo”. Tais técnicas recorrem a esquemas gerais a respeito da estrutura
do real, operando por meio de comparações, a fim de estabelecer as consideradas expressões
corretas da realidade. Os grupos sociais estabelecem os significados por meio de negociações,
tendo como base procedimentos mais ou menos conhecidos pelos membros pertencentes a este
grupo.
A articulação entre a Teoria das Representações sociais e a Teoria da Argumentação
também é defendida por Castro (2012). Segundo a autora, essa articulação constitui uma
possibilidade de se evitar uma análise ingênua do discurso, que apenas traduza a fala dos
sujeitos, sem levar em consideração o contexto histórico-político e os determinantes
psicossociais da situação de sua enunciação.
Conforme aponta Castro (2016), a forma como o locutor seleciona as premissas de sua
argumentação e as engendra é determinada pelas representações sociais que ele elabora de
determinado objeto e que compartilha com o grupo social a que pertence. Ao desenvolver a sua
argumentação, defendendo seu ponto de vista, o sujeito reflete sobre suas práticas. Essa reflexão
compreende suas experiências, sentimentos, interesses sociais e políticos. Suas práticas serão
marcadas por valores e crenças pessoais, resultantes de diversas interações sociais nos espaços
e com as pessoas com as quais convive, gerando representações sociais que, por sua vez,
orientam as práticas do sujeito, justificando seus comportamentos em relação ao objeto
representado.
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Partindo do princípio de que os sujeitos se posicionam tendo como referência as
representações que compartilham com o grupo social no qual estão inseridos e que os processos
argumentativos são capazes de depreender os significados atribuídos pelos sujeitos aos objetos,
o MEA, modelo construído com base na análise argumentativa, é um instrumento valioso para
a identificação das representações sociais de formação pedagógica de professores que atuam
em curso de Pedagogia e as implícitas em documentos legais.
Considerando a linguagem em seu sentido mais amplo, conforme exposto por Castro
(2016), pode-se dizer que a fala é uma das ferramentas de trabalho do professor e pode ser
compreendida como ação pedagógica. Toda ação pedagógica tem como objetivo motivar a
busca pelo conhecimento, modificar atitudes e visões de mundo. Supõem-se, pois, a intenção
de persuadir. Partindo desse pressuposto, pode-se dizer que “a fala dos professores é uma prática
social em que estão implicados processos argumentativos” (CASTRO, 2011, p. 73), o que
reforça a relevância de analisarmos as entrevistas realizadas com os professores tendo como
base o MEA, a fim de identificarmos suas representações sociais de formação pedagógica.
É válido destacar que as interações sociais não se dão exclusivamente na forma
presencial, mas também na forma escrita, quando alguém escreve com a intenção de comunicar
com quem lê. Nesse caso, a negociação de significados não ocorre em tempo real. Após eleger
um auditório, o autor procura argumentar sobre as controvérsias que ele acredita ter com aquele
auditório, antecipando a defesa de possíveis discordâncias em relação a suas concepções por
parte de quem lerá o que ele escreveu, buscando, assim, a adesão a suas teses. Portanto,
acreditamos que a análise dos documentos selecionados e dos discursos dos entrevistados com
base no MEA possibilitará identificar as estratégias argumentativas utilizadas por seus autores
na tentativa de buscar a adesão a suas teses, o que nos fornecerá meios para identificar suas
representações sociais de formação pedagógica.
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo é parte integrante da pesquisa “Representações sociais de formação
pedagógica por professores, alunos e egressos das licenciaturas que atuam no Ensino
Fundamental”, desenvolvida pelas professoras Alda Judith Alves-Mazzotti e Helenice Maia
Gonçalves, da Linha de Pesquisa “Representações Sociais e Práticas Educativas” do Programa
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá.
Adotamos a abordagem qualitativa, posto que esta segue uma tradição interpretativa,
partindo do pressuposto de que “as pessoas agem em função de suas crenças, percepções,
sentimentos e valores, e que seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que
não dá para se conhecer de modo imediato” (PATTON, 1986 apud ALVES-MAZZOTTI;
GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 131). Este tipo de pesquisa é adequado ao objetivo proposto:
identificar, analisar e comparar as representações sociais de formação pedagógica no discurso
de professores de curso de Pedagogia de universidades públicas e privadas do Rio de Janeiro e
em documentos legais.
Ainda em consonância a seu objetivo, a pesquisa é orientada pelo paradigma
Construtivismo Social, que “enfatiza a intencionalidade dos atos humanos e o “mundo vivido”
pelos

sujeitos,

privilegiando

as

percepções

dos

atores”

(ALVES-MAZZOTTI;

GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 133). Esse paradigma, conforme definido por Schutz (1967,
p. 11), proporciona “interpretar as ações dos indivíduos no mundo social e as maneiras pelas
quais os indivíduos atribuem significado aos fenômenos sociais”.
A apresentação dos procedimentos metodológicos será feita por meio das seções
dispostas a seguir.

4.1. Técnicas de coleta de dados
Para a realização desta pesquisa, foram utilizadas como técnicas de coleta de dados
análise documental e entrevista conversacional, as quais serão descritas a seguir.

4.1.1. Análise documental
Optamos pela realização de análise de documentos tendo em vista a riqueza de
informações que deles se pode extrair, propiciando a ampliação do entendimento de objetos
cuja compreensão requer contextualização histórica e sociocultural. A análise documental
favorece a observação do processo de maturação ou evolução de conceitos, conhecimentos,
comportamentos, mentalidades, práticas, indivíduos e grupos. Conforme aponta Cellard (2008,
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p. 298), “uma pessoa que deseja empreender uma pesquisa documental deve, com o objetivo
de constituir um corpus satisfatório, esgotar todas as pistas capazes de lhe fornecer informações
interessantes”.
Foram selecionados para a análise os seguintes documentos legais, que dizem respeito
ao curso de Pedagogia: o Parecer CNE/CP nº 5 (BRASIL, 2005), que deu origem à Resolução
CNE/CP nº 1 (BRASIL, 2006), a qual institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso
de Pedagogia, Licenciatura; o Parecer CNE/CP nº 2 (BRASIL, 2015a), que deu origem à
Resolução CNE/CP nº 2 (BRASIL, 2015b), a qual institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica; o
Documento Final do XII Encontro Nacional da ANFOPE (BRASIL, 2004); e o Documento
Final do XVII Encontro Nacional da ANFOPE (BRASIL, 2014).
Consideramos pertinente a escolha pelos referidos pareceres que deram origem às
resoluções por serem documentos que revelam a discussão dos envolvidos no processo de
reformulação do curso de Pedagogia, o que favorece a nossa investigação, uma vez que é nas
negociações de significados, presentes nas discussões, que as representações sociais são
gestadas. Os referidos documentos apresentam uma síntese do debate em relação à necessidade
de reformulação do curso e uma proposta de resolução de diretrizes curriculares. As propostas
de resolução contidas nos pareceres foram votadas e aprovadas pela Comissão Bicameral de
Professores. Em seguida, foram encaminhadas ao Conselho Pleno, tendo sido aprovadas por
unanimidade.
Acreditamos, também, ser relevante a realização da análise dos Documentos Finais dos
Encontros Nacionais da ANFOPE por sintetizarem as discussões propostas por professores que
defendem que a docência deve constituir a essência do curso de Pedagogia, uma vez que
compartilhamos desta defesa. A associação publica seus documentos finais a cada dois anos. A
opção pelas publicações de 2004 e 2014 foi feita pelo fato de retratarem a discussão que
antecedeu o período da publicação dos pareceres analisados.

4.1.2. Entrevista conversacional
A análise documental nos forneceu indicações de questões, no que diz respeito à
formação pedagógica no curso de Pedagogia, que deveriam ser investigadas de maneira mais
profunda. Portanto, optamos pela realização de entrevistas conversacionais por ser uma técnica
que nos permite obter informações em profundidade e explicações úteis sobre como os sujeitos
de um determinado grupo social pensam a respeito de determinados assuntos. Schensul (2004)
considera ser comum entre os pesquisadores a utilização de entrevistas com pessoas bem
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informadas, ou seja, com aqueles que têm um conhecimento extenso, com vasta informação
sobre o tema de interesse do pesquisador ou que possui grandes contatos, com ativo
envolvimento em seu grupo social.
O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil para apreciação do Comitê de
Ética da Universidade Estácio de Sá. Após ter recebido o parecer de aprovação (Anexo 1),
entramos em contato com a coordenação de três universidades do Rio de Janeiro, uma federal,
uma estadual e uma privada, para a realização de entrevistas conversacionais em profundidade
com professores que atuam em curso de Pedagogia. Consideramos que a escolha de três
instâncias administrativas distintas possibilitaria identificar como as instituições e seus atores
sociais – professores e professores-coordenadores – discutem, tomam decisões acerca das
propostas de reformulação do curso de Pedagogia e se estas são semelhantes.
Após a autorização da coordenação dos cursos, fizemos contato com os professores.
Foram poucos os que se mostraram disponíveis e interessados em participar da pesquisa. A
maioria dizia estar bastante atribulada com outros compromissos. Após diversas tentativas de
fazer contato e agendar os encontros, foi possível realizar entrevistas com 10 professores, que
se mostraram disponíveis, sendo quatro de universidade pública federal, três de universidade
pública estadual e três de universidade privada.
Alguns dos professores entrevistados, além de ministrarem aulas, exercem o cargo de
coordenador do curso de Pedagogia em que trabalham. Optamos por convidar para participar
da pesquisa professores que também ocupassem esse cargo por considerarmos que sua função
lhes permite atuar mais diretamente na organização do curso, lidando com assuntos
relacionados a disciplinas oferecidas, distribuição dos docentes pelas disciplinas, carga horária,
entre outros, o que poderia favorecer a pesquisa em termo de informações relevantes a serem
coletadas.
Além disso, procuramos convidar a participar da pesquisa professores que estivessem
engajados em discussões nacionais sobre formação de professores no curso de Pedagogia, por
considerarmos a riqueza de informações atuais que poderiam ser obtidas de suas falas.
Acreditamos que a diversidade de locais de atuação, funções desempenhadas e
discussões em que estão inseridos os professores que participaram das entrevistas constituiu um
elemento fundamental para o desenvolvimento de nossa pesquisa.
Foi apresentado aos professores de curso de Pedagogia, inicialmente, um breve
questionário composto por perguntas relacionadas ao seu perfil, solicitando informações como
idade, nível de formação, tempo de experiência no magistério, instituição em que leciona e
disciplinas que ministra (Apêndice 1). Os respondentes ficaram livres para optar por responder
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por escrito ou oralmente.
Em seguida, foram abordados cinco assuntos que se relacionam à formação do professor
no curso de Pedagogia, sendo eles: o atual modelo do curso de Pedagogia, a racionalidade
prática e a racionalidade técnica, a relação entre área de conhecimento e formação pedagógica,
a natureza da formação pedagógica e o perfil do professor que se pretende formar (Apêndice
2). Os assuntos foram abordados oralmente visando oportunizar a discussão, buscando envolver
os sujeitos, de modo que pudessem expor seu posicionamento de forma espontânea.
Para uma análise minuciosa do discurso dos respondentes, as entrevistas foram gravadas
e, posteriormente, transcritas, considerando o consentimento dos sujeitos participantes da
pesquisa, obtido por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 3).

4.2. Técnica de análise de dados
O material discursivo coletado foi analisado com base no Modelo de Estratégia
Argumentativa (MEA), desenvolvido por Monica Rabello de Castro e Janete Bolite-Frant, em
1995, tendo como base a Teoria da Argumentação, elaborada por de Chaïm Perelman e Lucie
Olbrechts-Tyteca, em 1958.
Ressaltamos que não é possível dar conta dos inúmeros elementos presentes em uma
interação. Por isso, como salientam Castro e Bolite-Frant (2011), os processos de fragmentação
e redução do material coletado são indispensáveis para sua análise. Dessa forma, destacamos,
cuidadosamente, parte do discurso persuasivo inscrito nos documentos selecionados e nas
entrevistas realizadas, a fim de proceder à análise com o objetivo de identificar as
representações sociais de formação pedagógica no curso de Pedagogia, objeto desta pesquisa.
Os esquemas argumentativos são constituídos por dois processos fundamentais, que
podem estar simultaneamente presentes na consciência do orador: os processos de ligação e de
dissociação de ideias.
Os processos de ligação de ideias visam aproximar os acordos das teses, a fim de buscar
a adesão ou a rejeição das ideias do orador por parte de seu auditório. Quando o orador deseja
que seu auditório aceite a sua tese, ele cria uma ligação, uma solidariedade entre aquilo que
imagina que o auditório acredita e a tese, fazendo com que o auditório fique inclinado a aceitar
a sua tese. Do mesmo modo, quando o orador tem uma tese que deseja que seja rejeitada, associa
a algo que seu auditório rejeite, criando, assim, uma tendência em abandonar a crença dessa
tese.
Os mecanismos de dissociação de noções causam uma ruptura, constituindo uma recusa
em conhecer certas ligações em torno de um sistema de pensamento. Castro e Bolite-Frant
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(2011, p. 76) explicam que:

[...] a dissociação terá por efeito modificar esse sistema ao alterar algumas
noções que funcionam para ele como peças mestras. Quando uma tese está
associada a algo que parece ruim, tentamos dissociá-la desse algo para que
possamos fazer nosso interlocutor aceitá-la mais adiante.

A dissociação de noções estabelece a divisão de uma noção tradicionalmente
apresentada como unitária em dois termos, visando compará-los, mostrando o que se considera
ser superior. O termo 1 é apresentado como carente das qualidades presentes no termo 2,
estabelecendo-se, assim, uma hierarquia entre seus significados (PERELMAN e
OLBRECHTS-TYTECA, 1996).
Por tratar-se de um trabalho de reconstrução de argumentos, a análise da estratégia
argumentativa requer uma organização esquemática do argumento que está sendo utilizado pelo
orador, feita por meio de enunciados simples que o resumam. Para isto, as autoras sinalizam a
necessidade de se partir sempre da identificação das controvérsias que se fazem presentes no
discurso do orador. Consideramos imprescindível salientar que o conceito de controvérsia, tal
como proposto pelas autoras para o desenvolvimento da análise por meio do MEA, se diferencia
do entendimento do senso comum, utilizado cotidianamente. Os enunciados controversos são,
geralmente, identificados em situações em que o orador tem a possibilidade de se posicionar
contra ou a favor de determinado assunto, sendo explicitados pela necessidade que demonstra
ter de se justificar. Assim, deve-se destacar a tese, elaborada em torno de uma situação de
controvérsia, as premissas que dão sustentação à tese e o modo como essas premissas se
associam à tese. A Figura 1 apresenta um esquema simplificado para a montagem de um
argumento, como sugerido pelas autoras:

Figura 1 – Esquema simplificado para a montagem de um argumento
Fonte: Castro e Bolite Frant (2011, p. 77)

As autoras enfatizam que o MEA se constitui de dois processos de montagem: um
engendrado pelos sujeitos participantes da pesquisa e outro pela interpretação da fala dos
participantes ou do material escrito por parte do pesquisador, uma vez que não se pode
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apresentar o que o outro disse apenas repetindo o que foi dito. Assim sendo, o trabalho da
estratégia argumentativa:
[...] será o de reconstruir os argumentos, descrevendo esquemática e
resumidamente qual argumento foi utilizado, relacionando com outros
argumentos, para poder explicar sua existência, classificá-lo e explicar sua
posição na composição de um discurso coerente. (CASTRO e BOLITEFRANT, 2011, p. 78).

A Figura 2, apresentada a seguir, ilustra a montagem da Estratégia Argumentativa,
conforme proposta pelas autoras:

Figura 2 – Esquema de montagem da Estratégia Argumentativa
Fonte: Castro e Bolite-Frant (2011, p. 78)

Conforme apontam as autoras, a análise de dados de pesquisas qualitativas, de uma
maneira geral, compreende três momentos:

1. Organização dos dados da pesquisa – Momento em que o pesquisador se apropria do
material coletado, dividindo-o em unidades manipuláveis, organizadas através de
codificações, categorias ou tipologias.
2.

Estudo comparativo dos dados – Momento em que se pretende estabelecer relações
entre ocorrências identificadas no material coletado, buscando-se a elaboração de
esquemas explicativos para o problema.

3. Apresentação dos resultados – Momento em que se busca tornar as interpretações
obtidas do material analisado compreensíveis para ao auditório eleito pelo pesquisador.

Quando se desenvolve a análise dos dados de uma pesquisa a partir do MEA, essas
etapas são organizadas em dez passos, propostos por suas idealizadoras (CASTRO e BOLITEFRANT, 2011), os quais serão apresentados na seção a seguir.
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4.2.1. Os dez passos do MEA
Esta técnica de análise de dados é composta por dez passos, necessários à organização
dos dados coletados, ao estudo comparativo e à apresentação dos resultados obtidos. Suas
criadoras ressaltam, no entanto, que essas etapas de desenvolvimento não são rígidas, apenas
exprimem as práticas de um grupo de pesquisadores ao longo de anos de reflexão e utilização
deste modelo. São eles:
1. Leitura exaustiva – Com a finalidade de se familiarizar com o discurso dos sujeitos e
verificar a adequação entre a coleta e os objetivos da pesquisa, sugere-se uma leitura
exaustiva do material coletado.
2. Constituição do corpus de análise – A partir dos objetivos da pesquisa, deve-se
construir um corpus de análise, incluindo a ele uma descrição das atividades em que os
sujeitos pesquisados estão engajados.
3. Localização das controvérsias – Busca-se, no material coletado, momentos de
controvérsia, identificando as afirmações defendidas pelos participantes, os motivos de
acordo e de controvérsia.
4. Enunciação das teses do locutor – Partindo das controvérsias, elaboram-se as teses.
Considerando que elas podem estar implícitas no discurso dos sujeitos, podem ser
escritas pelo próprio analista, de forma resumida, por enunciados claros.
5. Busca dos argumentos utilizados – As estratégias utilizadas pelos sujeitos para
sustentar a sua tese são recriadas na busca pelos argumentos utilizados pelos mesmos.
6. Aplicação da tipologia de análise – Os acordos e argumentos utilizados são
classificados, buscando-se relacioná-los a fim de fazer emergir a intenção dos sujeitos
de provocar possíveis efeitos em seu auditório.
7. Montagem de esquemas – Neste momento, busca-se construir um esquema explicativo
que mostre, de forma resumida, a maneira como o sujeito organizou seu discurso, dentro
do qual emerge o sentido atribuído ao objeto.
8. Interpretação – Tendo como base os esquemas construídos, busca-se verificar o sentido
das afirmativas por eles apresentadas, com a finalidade de fazer emergir o sentido
atribuído pelos sujeitos ao objeto.
9. Busca pelas evidências da interpretação – Dada a apresentação da interpretação dos
dados, é necessário retornar ao material analisado para buscar evidências em relação ao
sentido apontado pelos esquemas. Sugere-se a utilização de fragmentos do discurso dos
sujeitos como uma forma de validar a interpretação realizada.
10. Critérios de validação – Para dar confiabilidade aos resultados, as autoras sugerem os
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critérios de validação propostos por Lincoln e Cuba (1987 apud ALVES-MAZZOTTI;
GEWANDSNAJDER,

2000):

credibilidade,

transferibilidade,

consistência

e

confirmabilidade.

Para o momento da aplicação da tipologia da análise (sexto passo), as autoras apresentam
a tipologia proposta por Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), que será descrita nas seções em
sequência.

4.2.2. Tipologia dos acordos
A classificação dos acordos constitui uma etapa bastante significativa para o
desenvolvimento da pesquisa, uma vez que essa classificação “revela crenças compartilhadas e
a intensidade com que são compartilhadas” (CASTRO e BOLITE-FRANT, 2011, p. 83). Por
serem hipóteses que o orador constrói sobre o auditório, constituindo o ponto de partida para a
argumentação, sua enunciação é essencial para a análise dos dados coletados.
A Teoria da Argumentação aponta duas categorias de acordos, uma relativa ao real e
outra relativa ao preferível. O que distingue as duas categorias é a pretensão de validade
almejada pelo locutor, que pode ser de um auditório universal ou específico. O esquema a seguir
ilustra essa categorização:

Figura 3 – Esquema de categorias de acordo de uma argumentação
(Elaboração própria)

Assim, pode-se dizer que os acordos relativos ao real dizem respeito a fatos, verdades e
presunções. Conforme explicam Castro e Bolite-Frant (2011), fatos e verdades são originários
dos acordos, não havendo, pois, critérios absolutos para decidir a sua instituição em um
enunciado, independente do auditório. Ao contrário, as presunções precisam constantemente
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ser justificadas, dado o seu estatuto menos privilegiado, pois, geralmente, encontram força
naquilo que é tido como habitual e frequente.
Os acordos relativos ao preferível, por outro lado, dizem respeito a valores, hierarquias
e aos lugares do preferível. Castro e Bolite-Frant (2011, p. 84) diferenciam esses elementos da
seguinte maneira:

Um valor pode, justamente por ser um valor, ser refutado a qualquer momento
e, por isso, é geralmente orlado de outros valores que o justificam. Os valores
mantêm entre si um sistema de relações que lhes dão coerência. [...] As
hierarquias são fundamentadas a partir dos valores, é verdade, mas geralmente
quando se utiliza uma hierarquia numa argumentação, os fundamentos ficarão
implícitos e só se terá necessidade de explicação quando se tratar de defesa
das próprias hierarquias. [...] As premissas de ordem geral, que permitem
fundamentar valores e hierarquias, são chamadas lugares. [...] Os lugarescomuns serviriam a qualquer comunidade, enquanto os lugares-específicos
serviriam a comunidades específicas.

É conveniente evidenciar que quem confere o estatuto ao acordo é o orador. O que pode
se apresentar como um fato para um pode para o outro ser apresentado como uma verdade, por
exemplo. A forma como esses acordos são relacionados pelo orador às teses nos permite
relacionar a sua intenção aos efeitos que pretende sobre seu auditório, possibilitando identificar
como ele o percebe e de que forma constrói a sua argumentação. Por isso, é necessário analisar
as técnicas argumentativas utilizadas pelos sujeitos.

4.2.3. Tipologia dos argumentos
Assim como a tipologia dos acordos, a classificação dos tipos de argumentos utilizados
pelos sujeitos também compõe parte essencial no desenvolvimento desta pesquisa, uma vez que
“a maneira pela qual o locutor escolhe as premissas de sua argumentação, como ele as engendra,
já é o resultado de uma elaboração, de uma representação que ele tem de seu auditório”
(CASTRO e BOLITE-FRANT, 2011, p. 88).
Embora as técnicas argumentativas sejam, geralmente, empregadas de maneira
inconsciente, o sentido que delas emerge é sempre intencional. Elas demonstram a forma como
os sujeitos relacionam os acordos às teses, de forma a atribuir-lhes sentido.
Dependendo da forma como os interlocutores associam os acordos às teses, os
argumentos podem apresentar diferentes classificações. Eles são classificados por Perelman e
Olbrechts-Tyteca (1996) em três grandes tipos, os quais podem se modificar de acordo com o
tempo e com a comunidade. Com o objetivo de ilustrar as possíveis estratégias utilizadas pelo
orador e os efeitos que pretendem desencadear em seu auditório, Castro e Bolite-Frant (2011)
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propõem alguns desdobramentos a partir dessas classificações, os quais serão apresentados a
seguir:
1. Os argumentos quase lógicos são assim denominados por se aproximarem dos
raciocínios formais. Porém, a própria natureza dos temas por eles enunciados não lhes
permite fazer as ligações necessárias. O Quadro 1 apresenta possíveis desdobramentos
desse tipo de argumento:

Argumentos quase lógicos

Contradição e incompatibilidade

Premissas contraditórias ou incompatíveis
apresentam-se como uma irregularidade de
inferência feita, o que gera uma tendência por
parte do auditório a recusá-las.

Identidade total ou parcial

Pode ser expressa por uma tautologia, regra de
justiça, relação de reciprocidade, transitividade e
implicação lógica.

Argumentos que apelam para as relações
matemáticas

Aparecem em relações da parte com o todo,
inclusão da parte no todo, divisão do todo em
suas partes e em argumentos de comparação.

Relações de frequência

São expressos em probabilidades.

Quadro 1 – Quadro esquemático de classificações de argumentos quase lógicos
(Elaboração própria)

2. Os argumentos fundados na estrutura do real apoiam-se sobre ligações já conhecidas,
apresentadas como inerentes a sua própria natureza. O Quadro 2 indica possíveis
desdobramentos desse tipo de argumento:
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Argumentos fundados na estrutura do real

Ligações de sucessão

Premissas que podem ser expressas em relações
de causa e efeito, meio e fim e em argumentos
pragmáticos.

Ligações de coexistência

Apresentam-se em relações entre pessoas e seus
atos, grupos e seus membros e nos discursos de
autoridades.

Quadro 2 – Quadro esquemático de classificações de argumentos fundados na estrutura do real
(Elaboração própria)

3. Os argumentos que fundam o real criam novas relações, até então desconhecidas,
partindo de um caso particular, criando uma generalização, a fim de transpô-la para um
outro domínio. O Quadro 3 apresenta possibilidades de desdobramentos desse tipo de
argumento:

Argumentos que fundam o real

Fundamentos pelo caso particular

Premissas que se expressam por meio de
exemplos, ilustrações e relação entre modelos e
anti-modelos.

Analogias e metáforas

Apresentam-se por meio de comparações feitas
por similitudes que aproximam elementos de
natureza diferente.

Quadro 3 – Quadro esquemático de classificações de argumentos que fundam o real
(Elaboração própria)

É importante ressaltar que os desdobramentos aqui apresentados, com base na obra de
Castro e Bolite-Frant (2011), constituem apenas algumas possibilidades de classificação dos
argumentos.
Os documentos e entrevistas sobre os quais nos debruçamos a fim de identificar e
analisar as representações sociais de formação pedagógica no curso de Pedagogia foram
analisados com base nos passos do MEA aqui descritos, considerando suas inúmeras
possibilidades de desdobramentos.
Destacamos que o desenvolvimento das análises com base nesta técnica é um processo
bastante extenso e minucioso. Portanto, a fim de não nos alongarmos demasiadamente,
apresentaremos uma síntese desse processo, estruturada de forma a facilitar a compreensão do
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esquema argumentativo elaborado pelos autores dos documentos selecionados e pelos
professores entrevistados ao argumentarem acerca da formação pedagógica com base nas
representações sociais por eles compartilhadas.
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para o desenvolvimento de parte das análises desta pesquisa, contamos com a
colaboração dos grupos de pesquisa das professoras Helenice Maia Gonçalves e Monica
Rabello de Castro, da Linha de Pesquisa “Representações Sociais e Práticas Educativas” do
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá.
Buscamos explicitar os processos argumentativos implícitos nos documentos
selecionados e nas entrevistas realizadas, identificando possíveis controvérsias, que nos
permitiram verificar as teses defendidas por seus autores.
Convém lembrar que o discurso dos sujeitos é dotado de ambiguidades. Por isso, ao
apresentarmos os esquemas argumentativos com base no discurso que permeia os documentos
e as entrevistas, apresentamos uma possibilidade, entre várias possíveis, de interpretação do
sentido atribuído pelos sujeitos à formação pedagógica. Cabe salientar, também, que
entendemos que a formação pedagógica compreende disciplinas e práticas que, articuladas, dão
ao futuro professor a base necessária para lidar, com autonomia, com as mais diversas situações
que poderão surgir ao longo de sua prática docente.
Ao longo da apresentação das análises, citamos excertos dos documentos e das
entrevistas que evidenciam elementos que trouxemos à discussão. Embora esses elementos
possam ser identificados em diversos trechos do material analisado, a fim de não nos
alongarmos excessivamente, apresentamos apenas alguns deles, aqueles que melhor
evidenciam os assuntos discutidos. Utilizamos reticências entre colchetes para identificar a
supressão de partes do texto dos documentos e da fala dos professores entrevistados e
reticências entre aspas para identificar as pausas nas falas. Em cada trecho, destacamos em
negrito partes que desejamos enfatizar, por estarem diretamente relacionadas à discussão em
questão.

5.1. Documento Final do XII Encontro Nacional da ANFOPE (2004)
A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais em Educação (ANFOPE) é
uma entidade de caráter político-acadêmico que, desde a década de 1970, atua no debate das
políticas públicas no âmbito da formação dos profissionais da Educação, sendo assim nomeada
no ano de 1990. A associação realiza encontros nacionais a casa dois anos, em que são debatidos
os princípios gerais do movimento, registrados sob a forma de um Documento Final.
Expressando as expectativas e apreensões com a política educacional para a formação
de profissionais da educação, o XII Encontro Nacional teve como tema “Políticas Públicas de
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Formação dos Profissionais da Educação: Desafios para as Instituições de Ensino Superior”.
No desenvolvimento da análise deste documento, foram identificadas, no discurso de
seus autores, quatro controvérsias que giram em torno da formação dos profissionais da
Educação.
A primeira controvérsia diz respeito à docência, considerada por seus associados como
base da identidade profissional de todo educador e que, portanto, deve estar no centro da
formação de professores no curso de Pedagogia.
A segunda relaciona-se ao conceito de docência por eles defendido, considerado de
maneira ampla, sem limitar a formação no curso de Pedagogia à função do professor, mas
considerando amplas possibilidades de atuação.
A terceira está pautada na Base Comum Nacional (BCN) para a formação dos
profissionais da Educação Básica, considerada como meio para superar a dicotomia entre
formação pedagógica e formação no campo dos conhecimentos específicos, lutar pela
valorização dos profissionais da Educação e contribuir para a melhoria da qualidade da
formação de professores, com reflexos na qualidade da Educação Básica.
A quarta está relacionada à legitimação da ANFOPE como fórum privilegiado para
discutir a formação de professores, conforme identificado no documento, em diversos
momentos em que seus autores defendem a atuação da associação como fundamental no debate
e análise das políticas públicas no campo da formação dos profissionais da Educação.
Embora o jogo argumentativo desenvolvido pelos autores do documento esteja pautado
nas quatro controvérsias apresentadas, que estão diretamente relacionadas, analisaremos,
inicialmente, cada uma delas em separado, a fim de facilitar a compreensão da argumentação
desenvolvida. Tais controvérsias podem ser verificadas conforme exposto a partir dos esquemas
a seguir, em que são apresentadas as teses defendidas pelos autores, as hipóteses sobre as quais
se baseiam para construir sua argumentação, as quais denominamos acordos, e os argumentos
utilizados para ligar os acordos às teses.
A figura 4 apresenta a defesa dos autores em relação à docência que, segundo eles, deve
estar no centro da formação de professores no curso de Pedagogia (tese 1):
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TESE 1 – A DOCÊNCIA DEVE ESTAR NO CENTRO DA FORMAÇÃO
DE PROFESSORES.

Argumento 1:
Pragmático

Acordo 1:
A docência constitui a
base da identidade
profissional de todo
educador.
(verdade)
Figura 4 – Esquema argumentativo para a tese 1 – ANFOPE/2004
(Elaboração própria)

Os autores do documento defendem a docência como base da identidade profissional de
todo educador (acordo 1). Assim, reafirmam a sua defesa histórica da docência como centro da
sua formação no curso de Pedagogia, o que se pode comprovar pelos seguintes trechos do
documento:
Coerente com essa perspectiva que possibilita a formação de profissionais de
educação autônomos e críticos, comprometidos com a mudança das condições
de desigualdade da população brasileira, defende-se uma concepção sóciohistórica de educador onde a docência seja base de sua identidade
profissional. (ANFOPE, 2004, p. 14)
Tem-se reafirmado também a concepção da docência – entendida como
trabalho pedagógico – como base da identidade profissional de todo
educador [...] (ANFOPE, 2004, p. 17)
O nosso movimento sempre defendeu e continua defendendo que, para se
tornar pedagogo, este profissional deve ter a docência como eixo de sua
formação, tendo claro, porém, que a pedagogia não se esgota na formação
docente. Vai além em termos de referencial e profundidade teórica.”
(ANFOPE, 2004, p. 28)

Para desenvolverem a sua defesa, os autores lançam mão de um argumento que opera
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por uma relação pragmática. Percebe-se a transferência de valores de uma cadeia causal, que se
deslocam da causa para o efeito e do efeito para a causa, sendo um fator justificativa para o
outro e vice-versa. Porque a docência constitui a base da identidade profissional de todo
educador (causa), ela deve estar no centro da formação de professores no curso de Pedagogia
(efeito). E por ser considerada o centro da formação de professores no curso (causa), ela
constitui a base da identidade profissional de todo educador (efeito). No entanto, como a
afirmação de que a docência deve estar no centro da formação de professores é uma afirmação
projetiva, sua ocorrência não é assegurada.
E, ao desenvolver essa defesa, os autores esclarecem que o conceito de docência
historicamente defendido pela associação não se limita à função do professor de dar aulas, mas
abarca uma série de outras possibilidades, o que se pode verificar pelos extratos a seguir:
É oportuno ressaltar que são amplas as possibilidades de formação no
curso de Pedagogia. (ANFOPE, 2004, p. 28)
Ressalte-se, ainda, que, na complexidade do mundo da escola, o educador
deve ser capaz de exercer a docência e tantas outras práticas, que em sua
formação acadêmica teve a oportunidade de pesquisar e discutir
coletivamente. (ANFOPE, 2004, p. 28)
O Curso de Pedagogia forma o pedagogo, profissional da Educação que
entende o fenômeno educativo de maneira profunda e que poderá atuar
também para além dessa docência em outros espaços e funções educativas.
(ANFOPE, 2004, p. 29)

Conforme ressaltado pelos autores do documento, a ANFOPE propõe um conceito
ampliado de docência (tese 2), compreendendo o preparo do profissional da Educação no curso
de Pedagogia para atuar não somente na função de professor, mas, também, nas demais funções
do “pedagogo”, abarcando gestão administrativa, coordenação pedagógica e pesquisa. O
engendrar dessa defesa pode ver verificado a partir do esquema que se segue:
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TESE 2 – A DOCÊNCIA DEVE SER ENTENDIDA EM SEU CONCEITO AMPLO.

Argumento 1:

Argumento 2:

Meio/fim

Argumento de autoridade

Acordo 1:
O entendimento da docência
em seu sentido amplo pode
superar a visão fragmentada
e tecnicista do educador no
curso de Pedagogia.
(Presunção)

Acordo 2:
A ANFOPE é
historicamente contrária à
visão fragmentada e
tecnicista do educador no
curso de Pedagogia.
(fato)

Figura 5 – Esquema argumentativo para a tese 2 – ANFOPE/2004
(Elaboração própria)

Os autores do documento apresentam uma crítica em relação às competências para a
formação dos professores tais como propostas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica vigentes no período em que se deu a discussão
(BRASIL, 2002). Segundo eles:
Tal concepção, no entendimento do movimento, representa uma concepção
fragmentada e instrumental de formação, como também, uma concepção
individualista na sua essência e imediatista em relação ao mercado de
trabalho. Os princípios orientadores das referidas Diretrizes caracterizam uma
concepção limitada e limitadora em relação à perspectiva da formação
humana omnilateral. A ANFOPE, portanto, continuará criticando essa
concepção de formação, na defesa da concepção sócio-histórica de
educador construída historicamente, ao mesmo tempo em que continuará
lutando por uma legislação que expresse os interesses favoráveis à
concretização de melhores condições de formação, profissionalização e
trabalho docente no Brasil. (ANFOPE, 2004, p. 24)

A “concepção fragmentada e instrumental de formação” presente nas DCN de 2002 é,
segundo eles, uma concepção “individualista”, “limitada” e “limitadora”. Assim, reforçam a
defesa pela “concepção sócio-histórica de educador construída historicamente” por meio da
seguinte associação: o entendimento da docência em seu sentido amplo, ou seja, a formação do

86

“profissional da Educação que entende o fenômeno educativo de maneira profunda”. De acordo
com os autores do documento, esse é um meio para superar a visão fragmentada e tecnicista do
educador no curso de Pedagogia (acordo 1). Para dar sustentação à sua defesa, também lançam
mão de um argumento de autoridade. Utilizam-se da visibilidade que a ANFOPE tem no debate
no campo educacional e de sua relação com outras entidades congêneres para sustentar a defesa
pela concepção de docência historicamente construída por seus associados (acordo 2). Os
trechos a seguir evidenciam essa argumentação:
A ANFOPE, junto com outras entidades congêneres, como contraposição
a uma visão fragmentada e tecnicista da formação do educador no curso
de Pedagogia, apresentou sua posição, mais uma vez, ao Conselho Nacional
de Educação/CNE, para as Diretrizes Curriculares para este curso, posição
esta já formulada pela Comissão de Especialistas de Pedagogia em um
processo de participação democrática [...] Na graduação, a formação unificada
do pedagogo, profissional que, tendo como base os estudos
teórico/investigativos da educação, é capacitado para a docência e,
consequentemente, para
outras
funções técnico-educacionais,
considerando que a docência é a mediação para outras funções que
envolvem o ato educativo intencional. (ANFOPE, 2004, p. 6)
Historicamente, a ANFOPE defende a formação de um profissional da
educação que tenha uma referência ampliada do fenômeno educativo.
Que seja capaz de compreender criticamente os determinantes e as
contradições do contexto em que está inserido, assim como, de atuar na
transformação desse contexto e na criação das condições para que se efetivem
os processos de ensino-aprendizagem. (ANFOPE, 2004, p. 14 e 15)

Além de evidenciar o argumento de autoridade presente na argumentação, os trechos
anteriormente destacados esclarecem a forma como os autores do documento defendem que a
concepção de docência ampliada seja desenvolvida no curso de Pedagogia. Segundo eles, o
licenciando “é capacitado para a docência”. As “outras funções técnico-educacionais” são
consequência da docência, que é considerada “a mediação para outras funções que envolvem o
ato educativo intencional”.
Em relação à forma como a concepção de docência defendida pela ANFOPE deve ser
desenvolvida pelas universidades, é reafirmada, no documento, a necessidade de uma Base
Comum Nacional (BCN) para os cursos de formação de profissionais da Educação Básica, uma
concepção defendida pela instituição desde a década de 1980 (tese 3). A figura 6 apresenta essa
defesa:
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TESE 3 – A BASE NACIONAL COMUM É NECESSÁRIA PARA A FORMAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Acordo 1:
A Base Comum
Nacional pode
superar a formação
dicotomizada nos
cursos de
licenciatura.
(presunção)

Argumento 1:

Argumento 2:

Meio/fim

Argumento de autoridade

Acordo 2:
A Base Comum
Nacional é um
instrumento de luta
pela valorização
dos profissionais da
Educação.
(verdade)

Acordo 3:
A Base Comum
Nacional contribui
para a melhoria da
qualidade da
formação de
professores.
(presunção)

Acordo 4:
O aprofundamento
do debate sobre a
Base Comum
Nacional é tarefa
permanente da
ANFOPE.
(presunção)

Figura 6 – Esquema argumentativo para a tese 3 – ANFOPE/2004
(Elaboração própria)

A fim de reforçar a sua defesa, os autores do documento apontam a BCN como um meio
para se promover a melhoria de diversos aspectos no que diz respeito à formação dos
profissionais da Educação Básica. Conforme expresso no documento, os eixos norteadores
estabelecidos pela BCN são:
sólida formação teórica e interdisciplinar; unidade entre teoria e prática,
que implica em assumir uma postura em relação à produção de
conhecimento que perpassa toda a organização curricular e que não
divorcia a formação do bacharel e do licenciado, embora considere suas
especificidades; gestão democrática da escola; o compromisso social e ético
do profissional da educação na superação das injustiças sociais, da exclusão e
da discriminação, na busca de uma sociedade mais humana e solidária;
trabalho coletivo e interdisciplinar; articulação da formação inicial e
continuada. (ANFOPE, 2004, p. 11)

Expressando o posicionamento dos educadores contra uma formação dicotomizada, a
BCN foi apresentada como um meio para superar as dicotomias presentes nos cursos de
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licenciatura (acordo 1), considerando a concepção de docência defendida pela associação, que
visa promover a “unidade entre teoria e prática, que implica em assumir uma postura em relação
à produção de conhecimento que perpassa toda a organização curricular e que não divorcia a
formação do bacharel e do licenciado, embora considere suas especificidades”, conforme
registrado no documento. Segundo seus autores:

Essa concepção foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo [...] procurava-se
superar as antigas dicotomias expressas, no curso de Pedagogia pela divisão
do curso em habilitações (orientação escolar, supervisão, administração
escolar), e, nas licenciaturas em geral pelo sistema de formação conhecido
como o “3+1”, que separa conteúdo específico (comum ao bacharelado) e
formação pedagógica (específico à licenciatura, como um complemento no
final do curso). A busca de uma base comum nacional expressou o
posicionamento dos educadores contra a imposição de uma formação
dicotomizada nos cursos de licenciatura.

Ao presumir que a BCN poderia superar as dicotomias presentes nos cursos de
licenciatura, os autores deixam registrado no documento quais seriam essas dicotomias: no
curso de Pedagogia, a divisão em habilitações (orientação escolar, supervisão, administração
escolar) e nas demais licenciaturas, o sistema de formação conhecido como o “3+1” (conteúdo
específico comum e formação pedagógica). Assim, retiram a Pedagogia da discussão em torno
do modelo “3+1” e destacam a dicotomia entre teoria e prática, a fim de buscar superar o modelo
epistemológico da racionalidade técnica e consolidar o modelo epistemológico da prática
profissional, por esta “envolver situações de incerteza, singularidade e conflito, apresentando
problemas que não estão bem definidos e organizados” e porque “a solução para a maioria dos
problemas que se apresentam na prática não configuram uma tarefa técnica” (BEINEKE, 2001,
p. 89).
A BCN também é apresentada como um meio para lutar pela valorização dos
profissionais da Educação (acordo 2), tal como registrado no seguinte trecho:
A base comum nacional tem sido nestes últimos anos, nosso instrumento de
luta contra a degradação da profissão, que nos unifica em nível nacional a
favor do reconhecimento do valor social dos profissionais da educação no
contexto brasileiro. (ANFOPE, 2004, p. 18)

Além disso, segundo seus autores, a BCN é um meio para a promoção da melhoria da
qualidade da formação de professores (acordo 3), com reflexos na qualidade da Educação
Básica, conforme evidencia o trecho que se segue:
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A ANFOPE, respeitando a autonomia das IES, tem procurado dar conteúdo e
oferecer suporte para um projeto pedagógico comum aos cursos de formação
de profissionais da educação, fundado nos princípios da base comum
nacional. Parte-se da compreensão de que a formação unificada/unitária
dos profissionais da educação, envolvendo todas as licenciaturas, e tendo
como eixos norteadores desta formação a base comum nacional, acompanhada
da redefinição das Faculdades/Centros/Institutos específicos/Departamentos,
em uma perspectiva interdisciplinar e articulada aos sistemas de ensino, é
fator de contribuição para o desenvolvimento de uma nova qualidade da
formação com reflexos na qualidade social da educação básica. (ANFOPE,
2004, p. 21)

Ao sugerirem a BCN como um meio para a promoção da melhoria da qualidade da
formação de professores, com reflexos na qualidade da Educação Básica, os autores do
documento buscam esclarecer como tal proposta não reproduzirá o mesmo modelo de formação
até então em vigor. Segundo eles, parte-se de uma compreensão de “formação unificada/unitária
dos profissionais da educação”, que envolve todas as licenciaturas, fazendo-se necessária a
“redefinição

das

Faculdades/Centros/Institutos

específicos/Departamentos,

em

uma

perspectiva interdisciplinar e articulada aos sistemas de ensino”.
E, novamente, os autores do documento lançam mão de um argumento de autoridade
para dar sustentação à sua defesa, apontando a ANFOPE como “um espaço profícuo para o
intercâmbio de experiência”, que tem como “tarefa permanente” o aprofundamento das
discussões sobre a Base Nacional Comum (acordo 4). Segundo eles:
Essa movimentação no plano do legislativo e do Executivo encontrou na
ANFOPE a disposição necessária para, em conjunto com as demais
organizações da sociedade civil, levar suas posições ao debate, reafirmando
uma formação de qualidade para os profissionais da educação, referenciada
na base comum nacional. (ANFOPE, 2004, p. 9)
Essa concepção foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo e os encontros
nacionais que ocorreram a cada dois anos constituíam um espaço profícuo
para o intercâmbio de experiência, o debate das ideias, o aprofundamento
das discussões em torno da Base Comum Nacional. (ANFOPE, 2004, p. 10)
O aprofundamento do debate sobre base comum nacional é tarefa
permanente e de caráter coletivo no interior da ANFOPE. (ANFOPE, 2004,
p. 16)

Além das defesas registradas no documento da ANFOPE no que tange à formação do
professor, nota-se um discurso que permeia todo o texto do documento no sentido de buscar
legitimação própria como forma de alcançar status de peça fundamental no debate e análise das
políticas públicas no campo da formação dos profissionais da Educação (tese 4), conforme
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ilustrado no esquema que se segue:

TESE 4 – A ATUAÇÃO DA ANFOPE É FUNDAMENTAL NO DEBATE E ANÁLISE DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS NO CAMPO DA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Argumento 2:

Argumento 1:
Ilustração

Implicação lógica

Acordo 1:
Ao longo de toda a sua
história, a ANFOPE
promoveu e intensificou o
debate sobre experiências
relacionadas à formação dos
profissionais da Educação.
(fato )

Acordo 2:
A ANFOPE participa de
vários espaços instituídos
para a construção/definição
de políticas para a formação
de professores para a
Educação Básica.
(fato)

Figura 7 – Esquema argumentativo para a tese 4 – ANFOPE/2004
(Elaboração própria)

Ao longo de todo o documento da ANFOPE, seus autores buscam destacar a importância
da associação como um espaço proficiente para o debate no campo da formação dos
profissionais da Educação. Segundo eles, a entidade “vem desempenhando, reconhecidamente,
uma atuação fundamental no debate e análise de políticas públicas” no decorrer de toda a sua
história, promovendo e intensificando as discussões sobre experiências relacionadas a essa
temática (acordo 1), contribuindo “como um marco teórico-metodológico” para os cursos de
formação de professores, em especial os cursos de Pedagogia, conforme revelam os trechos a
seguir:

A ANFOPE, entidade de caráter político-acadêmico vem desempenhando,
reconhecidamente, uma atuação fundamental no debate e análise de
políticas públicas e na construção-proposição de um projeto políticopedagógico no campo educacional [...] (ANFOPE, 2004, p. 6)
A ANFOPE procurou, ao longo de sua história, no cenário nacional,
promover e intensificar o debate sobre as experiências relacionadas à
formação dos profissionais da educação. Nesse sentido, a sua contribuição,
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em termos filosóficos, políticos, culturais e pedagógicos, corporifica-se como
um marco teórico-metodológico de significativo número de cursos de
formação de professores, em especial dos cursos de Pedagogia, no país.
(ANFOPE, 2004, p. 6)
A força da ANFOPE advém de sua capacidade de aglutinar os educadores
em defesa de uma sociedade orientada por princípios de justiça e de uma
educação de qualidade referenciada pelo social. Esses compromissos se
evidenciam ao longo de sua história em ações que se contrapõem às
investidas autoritárias que durante anos vêm permeando as políticas
educacionais. (ANFOPE, 2004, p.13)

E, ao discorrer sobre a atuação da ANFOPE, os autores do documento registram que
suas ações “se contrapõem às investidas autoritárias que durante anos vêm permeando as
políticas educacionais”, sendo a associação um espaço reconhecido onde se promove “o debate
sobre as experiências relacionadas à formação dos profissionais da educação”, contribuindo-se
“em termos filosóficos, políticos, culturais e pedagógicos” para a melhoria da qualidade da
Educação.
Além disso, os autores do documento destacam a participação da ANFOPE em espaços
instituídos para a construção/definição de políticas para a formação de professores para a
Educação Básica desde a sua criação, “fortalecendo, assim, a inserção das posições que defende
na agenda do conjunto de entidades do campo educacional” (acordo 2). Os trechos a seguir
evidenciam essa defesa:
No âmbito dos espaços institucionais, vem participando nos últimos anos,
de vários espaços instituídos para a construção/definição de políticas para
a formação de professores para a educação básica. (ANFOPE, 2004, p. 8)
É importante ressaltar a participação da ANFOPE em diversas instâncias
e fóruns nacionais e regionais, especialmente, na organização dos
Congressos Nacionais de Educação, desde sua criação, fortalecendo, assim,
a inserção das posições que defende na agenda do conjunto de entidades do
campo educacional. (ANFOPE, 2004, p. 9)

Por meio de tais ilustrações, os autores do documento buscam reforçar a adesão por
parte de seu auditório em relação à imprescindibilidade da atuação da associação no debate e
na análise das políticas públicas no campo da formação dos profissionais da Educação.
A argumentação por eles desenvolvida também opera por meio de uma implicação
lógica. Ela fica evidenciada na seguinte relação, de acordo com o documento: a ANFOPE é um
espaço que privilegia o debate no campo da formação dos profissionais da Educação. Além
disso, participa de vários espaços instituídos para a construção/definição de políticas para a

92

formação de professores para a Educação Básica. Então, sua atuação é fundamental no debate
e análise das políticas públicas no campo da formação dos profissionais da educação.
Embora tenhamos apresentado separadamente as quatro teses defendidas pelo
documento publicado pela ANFOPE em 2004, a título de facilitar a compreensão da
argumentação desenvolvida por seus autores, elas estão originalmente associadas, como ilustra
o esquema a seguir:
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Docência no
centro da
formação de
professores..
(tese 1)

Atuação
da
ANFOPE
(tese 4)

Base Comum
Nacional para a
formação dos
profissionais da
Educação
Básica.
(tese 3)

Docência
entendida em
seu conceito
amplo.
(tese 2)

Figura 8 – Esquema de associação das teses 1, 2, 3 e 4 – ANFOPE/2004
(Elaboração própria)
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Conforme registrado em seu documento, a ANFOPE desenvolve defesa em relação à
maneira como deve ser desenvolvida a docência ao longo da formação dos profissionais para a
Educação Básica. Seus associados defendem que a docência, considerada em seu conceito
amplo, desenvolvida por meio da BCN, esteja no centro da formação no curso de Pedagogia.
Assim, apontam que será possível superar as dicotomias da formação, lutar pela valorização
dos profissionais da Educação e contribuir para a melhoria da qualidade da formação de
professores, com reflexos na qualidade da Educação Básica.
Para isto, a ANFOPE se intitula como componente fundamental, considerando sua
trajetória histórica no debate e análise das políticas públicas no campo da formação dos
profissionais da Educação, contrapondo-se ao autoritarismo das políticas educacionais,
destacando o caráter democrático da associação, que promove discussões entre os pares, as
quais são registradas em Documentos Finais a cada dois anos.
Conforme registrado em seu documento, a atuação que a ANFOPE vem desempenhando
ao longo de toda a história de sua existência, contando com a atuação de educadores de diversas
regiões do país, tem a finalidade de contribuir para a promoção de “uma educação para todos,
com qualidade socialmente referendada e norteada por valores democráticos”, os quais seus
autores definem como “universalidade, dignidade, respeito, justiça, honestidade e
questionamento permanente do instituído” (ANFOPE, 2004, p. 6). Assim, toda a sua defesa em
relação à formação dos profissionais para a Educação Básica está pautada na necessidade de se
promover uma Educação de qualidade para todos.
A análise do jogo argumentativo desenvolvido ao longo do documento nos possibilitou
identificar a representação social elaborada pela ANFOPE a respeito da formação dos
profissionais da Educação. Esta parece estar ancorada na concepção de docência ampla que, de
acordo com os autores, deve ser central na formação desses profissionais.
Tendo como base a concepção de educador construída historicamente pela associação,
os autores do documento defendem a formação do profissional da Educação no curso de
Pedagogia que entende o fenômeno educativo de maneira profunda, compreendendo o preparo
para atuar não somente na função de professor, mas, também, nas demais funções do pedagogo,
abarcando gestão administrativa, coordenação pedagógica e pesquisa. Segundo eles, essa
docência ampla poderia superar a visão fragmentada e tecnicista do educador no curso de
Pedagogia.
Quanto à representação social de formação pedagógica, podemos afirmar que
encontramos alguns indícios sobre ela, principalmente nos trechos do Documento Final do XII
Encontro Nacional da ANFOPE (2004) nos quais os autores recorrem à BCN indicando-a como
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solução para superar uma formação que ainda dicotomiza teoria e prática, fruto de antigas
cisões: o modelo “3+1”, que opunha o bacharel e o licenciado, e a formação do técnico e a
formação do professor. Em decorrência desta partição, a formação pedagógica é associada às
mudanças por eles sugeridas para a reorganização dos cursos de Pedagogia, centrada na unidade
entre teoria e prática. Suas sugestões reforçam o papel da ANFOPE no debate acerca das
políticas públicas no âmbito da formação de professores para a Educação Básica e seu discurso
provoca uma valorização extrema desta associação, que se legitima como detentora de um
espaço de formação, se intitula como corresponsável pelos possíveis sucessos que os cursos de
formação de professores para a Educação Básica possam vir a alcançar, tendo como base as
suas proposições, das quais decorreria a promoção de uma Educação de qualidade para todos.

5.2. Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (2006)
A análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia foi
desenvolvida por meio do Parecer CNE/CP nº 5/2005, que deu origem à Resolução CNE/CP nº
1/2006.
A instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Formação de
Professores para a Educação Básica, em nível superior, em cursos de licenciatura, de graduação
plena, em 2002, que propunha uma base comum de formação docente expressa sob a forma de
diretrizes (BRASIL, 2002), deu origem a um debate entre educadores que defendiam a
formação para a docência em um caráter amplo, que deveria ser desenvolvida em nível superior,
no curso de Pedagogia.
Em 2003, com a finalidade de definir Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia,
o Conselho Nacional de Educação designou uma Comissão Bicameral, composta por
conselheiros da Câmara de Educação Superior e da Câmara de Educação Básica. Foi elaborado,
então, o Parecer CNE/CP nº 5 (BRASIL, 2005), que apresenta uma síntese do debate em relação
à necessidade de reformulação do curso de Pedagogia e uma proposta de Resolução de
Diretrizes Curriculares. A Comissão propõe a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Curso de Pedagogia, na forma como apresentada no Parecer, e do projeto de Resolução
contido no documento. Em seguida, as propostas são encaminhadas ao Conselho Pleno, tendo
sido aprovadas por unanimidade.
Propondo, pois, uma ampliação do conceito de docência, o Conselho Nacional de
Educação (CNE) publicou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, por
meio da Resolução CNE/CP nº 1 (BRASIL, 2006). Assim, conforme registrado no Documento
Final da ANFOPE de 2004, que sintetiza o debate que antecedeu a publicação das referidas
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Diretrizes, o documento propõe a formação em licenciatura, reconhecendo a docência como
centro da formação, sendo ela considerada em sentido amplo, abrangendo a habilitação do
licenciando para o exercício da docência na Educação Infantil, compreendendo a creche e a
pré-escola, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, incluindo-se a modalidade da Educação
de Jovens e Adultos, e no curso Normal em nível médio, também considerando como parte da
docência as habilidades referentes à gestão administrativa e pedagógica dos espaços escolares.
O curso também tem como objetivo a formação do pedagogo, que deve englobar a compreensão
da realidade educacional, tendo como referência os domínios de conhecimentos constitutivos
da área, tais como Antropologia, Filosofia, Psicologia, História e Sociologia, além do
desenvolvimento de habilidades para intervir na realidade educacional.
Consideramos, para efeito da análise, tanto a parte introdutória do Parecer CNE/CP nº
5/2005, em que os autores fazem um breve histórico do curso de Pedagogia, quanto a parte em
que são apresentadas as propostas do documento em relação a finalidades, princípios, objetivos,
perfil e organização do curso, aprovadas e publicadas por meio da Resolução CNE/CP nº
1/2006. Não nos detivemos apenas ao texto final por considerarmos a riqueza de informações
que poderiam ser obtidas ao analisarmos o processo de discussão dos envolvidos na tentativa
de reformulação do curso de Pedagogia. A produção do texto de um documento é impregnada
de tensões, o que requer um processo de negociação de significados. E é nesse processo que as
representações sociais se originam.
Foram identificadas, no discurso dos autores, três controvérsias que giram em torno da
formação pedagógica.
A primeira está relacionada à articulação entre teoria e prática no curso de Pedagogia
que, conforme apontado pelo próprio documento é insuficiente para o exercício da profissão
docente.
A segunda diz respeito à necessidade de complementação da formação inicial oferecida
pelo curso. Uma vez que esta se mostra insuficiente, o documento aponta a imprescindibilidade
de formação continuada e do exercício da profissão docente como formas de se consolidar a
formação pedagógica do professor.
A terceira relaciona-se à responsabilização do licenciando em Pedagogia pela
articulação entre teoria e prática no curso. Considerando a problemática do desequilíbrio e da
falta de associação entre teoria e prática, parte da responsabilidade por essa associação é
transferida para o licenciando.
A figura 4 apresenta a defesa feita pelos autores em relação à articulação entre teoria e
prática no curso de Pedagogia que, segundo eles, é insuficiente para o exercício da docência
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(tese 1):

TESE 1 – A ARTICULAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA NO CURSO DE
PEDAGOGIA É INSUFICIENTE PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DOCENTE.

Argumento 1:
Causa/efeito

Acordo 1:
O equilíbrio entre teoria e
prática se dá quando há
experiência docente.
(presunção)

Argumento 2:
Implicação lógica

Acordo 2:
A prática pedagógica é
dada em acréscimo no
curso de Pedagogia.
(fato)

Argumento 3:
Argumento de autoridade

Acordo 3:
O tecnicismo na Educação
é apontado como
consequência da dicotomia
entre teoria e prática no
curso de Pedagogia.
(fato)

Figura 9 – Esquema argumentativo para a tese 1 – Parecer CNE/CP nº 5/2005
(Elaboração própria)

De acordo com o documento, para que o equilíbrio entre a teoria e a prática ocorra, é
fundamental que haja experiência na profissão docente, seja ela anterior ao ingresso no curso,
concomitante ou posterior à sua conclusão (acordo 1), o que se pode comprovar pelos seguintes
trechos do documento:
Durante muitos anos, a maior parte dos que pretendiam graduar-se em
Pedagogia eram professores primários, com alguma ou muita experiência
em sala de aula. Assim, os professores das escolas normais, bem como boa
parte dos primeiros supervisores, orientadores e administradores escolares
haviam aprendido, na vivência do dia a dia como docentes, sobre os
processos nos quais pretendiam vir a influir, orientar, acompanhar,
transformar. À medida que o curso de Pedagogia foi se tornando lugar
preferencial para a formação de docentes das séries iniciais do Ensino de 1º
Grau, bem como da Pré-Escola, crescia o número de estudantes sem
experiência docente e formação prévia para o exercício do magistério.
Essa situação levou os cursos de Pedagogia a enfrentarem, nem sempre com
sucesso, a problemática do equilíbrio entre formação e exercício
profissional, bem como a desafiante crítica de que os estudos em Pedagogia
dicotomizavam teoria e prática. (BRASIL, 2005, p. 4)
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[...] a consolidação da formação iniciada terá lugar no exercício da
profissão que não pode prescindir da qualificação continuada. (BRASIL,
2005, p. 6)

Os autores fazem referência ao tempo em que a maioria dos professores chegava ao
curso de Pedagogia com a experiência da sala de aula, tendo em vista que haviam se formado
anteriormente no curso Normal, em nível médio, o que facilitava a articulação entre teoria e
prática a ser der desenvolvida a nível superior. Tendo como base o que ocorria no passado do
curso de Pedagogia, os autores presumem que o equilíbrio entre teoria e prática deva se dar a
partir da experiência docente.
A defesa dos autores é pautada na seguinte relação, fortemente presente no documento:
pelo fato de a articulação entre teoria e prática ser insuficiente no curso de Pedagogia (causa),
ela precisa ser complementada no exercício da profissão (efeito), seja ele anterior, concomitante
ou posterior à formação inicial. Como o documento sinaliza a necessidade de uma
complementação no exercício da docência, pode-se dizer que a articulação entre teoria e prática
no curso de Pedagogia é insuficiente para o exercício da profissão docente, o que revela uma
fragilidade em relação à formação inicial, que não dá conta da formação do professor em seu
conceito amplo.
Considerando a dificuldade de se promover uma prática pedagógica sólida na formação
inicial, capaz de dar ao futuro professor a base necessária para a sua atuação profissional, esta
é dada em acréscimo no curso de Pedagogia (acordo 2). O documento apresenta uma divisão
da organização curricular em três núcleos de estudos a serem oferecidos pelo curso: um núcleo
básico, posto como o cerne do curso, o primordial para a formação, e dois outros núcleos que,
da forma como são apresentados, nos levam a identificá-los como algo que é relegado a um
segundo plano, como uma possibilidade de aprofundamento de um conhecimento tido como
base. Os fragmentos abaixo revelam essa divisão:
A organização curricular do curso de Pedagogia oferecerá um núcleo de
estudos básicos, um de aprofundamentos e diversificação de estudos e outro
de estudos integradores que propiciem, ao mesmo tempo, amplitude e
identidade institucional, relativas à formação do licenciado. Compreenderá,
além das aulas e dos estudos individuais e coletivos, práticas de trabalho
pedagógico, as de monitoria, as de estágio curricular, as de pesquisa, as de
extensão, as de participação em eventos e em outras atividades acadêmicocientíficas, que alarguem as experiências dos estudantes e consolidem a sua
formação. (BRASIL, 2005, p. 10)
[...] núcleo de estudos integradores... b) participação em atividades
práticas, de modo a propiciar aos estudantes vivências, nas mais diferentes
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áreas do campo educacional, assegurando aprofundamentos e diversificação
de estudos, experiências e utilização de recursos pedagógicos... (BRASIL,
2005, p. 12)

Embora o documento evidencie, em sua parte introdutória, a necessidade de se
promover uma formação pedagógica consistente no curso de Pedagogia, que articule
conhecimentos teóricos e práticas pedagógicas, quando são apresentadas as proposições para
as DCN, as práticas aparecem em segundo plano. Ao colocar a prática pedagógica como algo a
ser desenvolvido “além das aulas e dos estudos individuais”, parte do “núcleo de estudos
integradores”, os autores reforçam a fragilidade do curso que fora por eles mesmos questionada
na parte introdutória do documento.
A insuficiência da relação entre teoria e prática no curso de Pedagogia para o exercício
da profissão docente fica evidenciada no documento pela seguinte implicação lógica: a prática
pedagógica é considerada insuficiente para o exercício da profissão docente quando ela é dada
em acréscimo. A forma como a prática é proposta pelas DCN evidencia que ela não se encontra
no cerne do curso, é dada em acréscimo, para além das aulas e dos estudos individuais, que se
encontram no núcleo de estudos básicos. Logo, ela é insuficiente para o exercício da profissão
docente. Essa questão é reafirmada, por exemplo, nas pesquisas de Cruz (2017), Lüdke e Scott
(2018), que apontam resultados pouco favoráveis à preparação do futuro professor. Segundo
esses autores, geralmente prevalece uma carência no que se refere à preparação prática para o
exercício da docência.
Uma outra questão a que o documento se detém vigorosamente é a transferência do local
tido como preferencial para a formação de professores para atuarem nos anos iniciais do Ensino
Fundamental e na pré-escola para o curso de Pedagogia, o que inicialmente ocorria
majoritariamente no curso Normal. A constante necessidade dos autores do documento de
apresentarem justificativas para a proposição dessa transferência evidencia a tentativa de
antecipar possíveis discordâncias a suas concepções em relação à formação inicial no curso de
Pedagogia como estratégia de defesa de sua tese.
Tendo discorrido acerca da insuficiência da articulação entre teoria e prática no curso
de Pedagogia para o exercício da docência, que necessita da experiência na profissão docente
para sua consolidação, os autores retomam a questão da transferência do local preferencial de
formação desses professores, apontando o tecnicismo na Educação como uma possível
consequência da dicotomia entre teoria e prática no curso de Pedagogia (acordo 3), o que se
pode verificar no trecho a seguir:
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Em consequência, o curso de Pedagogia passou a ser objeto de severas
críticas, que destacavam o tecnicismo na educação, fase em que os termos
Pedagogia e pedagógico passaram a ser utilizados apenas em referência a
aspectos metodológicos do ensino e organizativos da escola. (BRASIL, 2005,
p. 4)

Dando sequência à estratégia de defesa de sua tese, os autores apresentam dois pontos
de vista de críticos do curso de Pedagogia em relação a essa consequência, o da racionalidade
técnica e o da racionalidade prática:
Alguns críticos do curso de Pedagogia e das licenciaturas em geral, entre eles
docentes sem ou com pouca experiência em trabalho nos anos iniciais de
escolarização, entretanto responsáveis por disciplinas “fundamentais”
destes cursos, entendiam que a prática teria menor valor. Ponderavam que
estudar processos educativos, entender e manejar métodos de ensino, avaliar,
elaborar e executar planos e projetos, selecionar conteúdos, avaliar e elaborar
materiais didáticos eram ações menores. Já outros críticos, estudiosos de
práticas e de processos educativos, desenvolveram análises, reflexões e
propostas consistentes, em diferentes perspectivas, elaborando corpos
teóricos e encaminhamentos práticos. Fundamentavam-se na concepção de
Pedagogia como práxis, em face do entendimento que tem a sua razão de ser
na articulação dialética da teoria e da prática. Sob esta perspectiva, firmaram
a compreensão de que a Pedagogia trata do campo teórico-investigativo da
educação, do ensino e do trabalho pedagógico que se realiza na práxis social.
(BRASIL, 2005, p. 4)

Embora sejam apresentadas duas posições em relação à formação docente, os autores o
fazem por meio de um discurso tendencioso, deixando transparecer o juízo de valores que
permeia seu discurso em relação aos formadores de professores. Eles afirmam que entre os
críticos do curso de Pedagogia e demais licenciaturas encontravam-se “docentes sem ou com
pouca experiência em trabalho nos anos iniciais de escolarização, entretanto responsáveis por
disciplinas ‘fundamentais’ destes cursos”, que “entendiam que a prática teria menor valor”. Os
autores apontam a falta de experiência nos anos iniciais de escolarização dos professores
responsáveis pelas disciplinas ditas “fundamentais” como uma justificativa para que eles
valorizassem as teorias pedagógicas.
A forma como os autores se expressam leva a identificar uma associação do curso de
Pedagogia ao modelo de racionalidade técnica, que ainda se faz presente, embora novas
tendências de formação apontem a racionalidade prática como um meio mais efetivo para a
atuação docente, valorizando a reflexão de forma consciente e crítica (ALVES-MAZZOTTI,
2011; MOREIRA e LIMA, 2014; MOREIRA e MAIA, 2016).
Levando em consideração o esquema argumentativo extraído do texto, pode-se dizer
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que os autores fazem uso de um argumento de autoridade, visando reforçar a sua defesa em
relação à falta de articulação entre teoria e prática no curso de Pedagogia. Eles contrapõem dois
grupos de críticos, apresentando um deles com características negativas, desqualificando-os, e
outro com características positivas, enaltecendo-os. Ao afirmarem que um dos grupos de
críticos aponta o tecnicismo na Educação como consequência da dicotomia entre teoria e prática
no curso de Pedagogia, os autores do documento transferem a autoria do que relatam a esses
professores que, segundo eles, são “docentes sem ou com pouca experiência em trabalho nos
anos iniciais de escolarização”, os quais seriam responsáveis por disciplinas tidas como
“fundamentais” para o curso. Dessa forma, desqualificam o trabalho por eles desenvolvido no
sentido de promover a articulação entre teoria e prática. Em contrapartida, enaltecem o outro
grupo de críticos, apresentado por eles como “estudiosos de práticas e de processos educativos”,
que “desenvolveram análises, reflexões e propostas consistentes, em diferentes perspectivas,
elaborando corpos teóricos e encaminhamentos práticos”. Assim, os autores fazem uso da
autoridade de tais críticos para mostrar a sua defesa em relação à insuficiência entre teoria e
prática no curso de Pedagogia e buscar a adesão de seu auditório.
É interessante notar que os autores desenvolvem seu discurso de reprovação aos críticos
que são formadores de professores pautados na falta de “experiência em trabalho nos anos
iniciais de escolarização”. No entanto, ao enaltecer o outro grupo de críticos, o faz a partir da
defesa de estes serem “estudiosos de práticas e de processos educativos”, que desenvolvem
“análises, reflexões e propostas consistentes, em diferentes perspectivas, elaborando corpos
teóricos e encaminhamentos práticos”. A experiência que os autores inicialmente julgavam ser
importante não faz parte de seu discurso em defesa do segundo grupo de críticos, que,
possivelmente, também não as têm. Esse assunto é tema de estudo de Cruz et al. (2018), que,
em investigação sobre concepções e práticas de professores formadores, apontam a importância
da experiência na Educação Básica para os professores formadores. Segundo os autores do
estudo, o conhecimento prático do professor é redimensionado à medida que este aprende
quando reflete sobre os conhecimentos implícitos em sua prática. Portanto, professores
formadores sem experiência na Educação Básica tendem a apresentar a seus alunos experiências
menos enriquecedoras.
Partindo do pressuposto de que a articulação entre a teoria e a prática que se desenvolve
no curso de Pedagogia é insuficiente para o exercício da docência, buscam-se meios para se
compensar essa falta. A figura 5 expõe a defesa do documento de que a formação inicial precisa,
necessariamente, ser complementada (tese 2):
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TESE 2 – A FORMAÇÃO INICIAL PRECISA SER COMPLEMENTADA.

Argumento 1:

Argumento 2:

Argumento pragmático

Causa/efeito

Acordo 1:
A consolidação da
articulação entre teoria e
prática dar-se-á pelo
exercício da profissão.
(fato)

Acordo 2:
A consolidação da
articulação entre teoria e
prática dar-se-á pela
formação continuada.
(fato)

Figura 10 – Esquema argumentativo para a tese 2 – Parecer CNE/CP nº 5/2005
(Elaboração própria)

Conforme apresentado pelo documento, a formação inicial deve ser complementada
pelo próprio exercício da profissão, que é quando ocorrerá a “consolidação” da articulação entre
teoria e prática (acordo 1), o que fica evidenciado pelo seguinte fragmento do documento:
O graduando em Pedagogia trabalha com um repertório de informações e
habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos,
cuja consolidação será proporcionada pelo exercício da profissão.
(BRASIL, 2005, p. 6)

Para desenvolverem a sua defesa, os autores lançam mão de um argumento que opera
por uma relação pragmática. Percebe-se a transferência de valores de uma cadeia causal, que se
deslocam da causa para o efeito e do efeito para a causa, pela coexistência do fato de a dicotomia
entre teoria e prática no curso de Pedagogia ainda ser uma realidade e o fato de a “consolidação”
de sua articulação se dar apenas pelo exercício da profissão. Assim, desqualifica-se o saber
prático na universidade, porque já faz parte do senso comum que a prática só se consolida no
exercício da profissão. Tida como parte do senso comum a imprescindibilidade de
complementação da formação pelo próprio exercício profissional, então, reafirma-se essa
necessidade, não se buscando meios de promover a consolidação na formação inicial.
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Além disso, os autores apontam a formação continuada como uma exigência (acordo 2),
na busca pela complementação da formação inicial (tese 2). Da forma como o discurso foi
registrado no documento, a formação continuada soa como uma imposição ao licenciando, o
que se pode verificar pelos seguintes trechos do documento:

[...] a consolidação da formação iniciada terá lugar no exercício da profissão
que não pode prescindir da qualificação continuada. (BRASIL, 2005, p. 6)
Sem desconhecer a contribuição dos cursos de Pedagogia, para a formação
destes profissionais e de pesquisadores na área, não há como sustentar que
esta seja exclusiva do licenciado em Pedagogia. Por isso, 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, na trilha conceptual
do curso de Pedagogia como aqui explicitada. (BRASIL, 2005, p. 5)
Com efeito, a pluralidade de conhecimentos e saberes introduzidos e
manejados durante o processo formativo do licenciado em Pedagogia sustenta
a conexão entre sua formação inicial, o exercício da profissão e as exigências
de educação continuada. (BRASIL, 2005, p. 7)

De acordo com o documento, a insuficiência da formação inicial para o exercício da
docência (causa), posta pelos autores como uma “contribuição" para o futuro profissional, faz
com que seja necessária a complementação por meio da formação continuada (efeito).
Ao defender a tese de que a formação inicial precisa ser complementada e que essa
complementação ocorrerá pela formação continuada e pelo próprio exercício da docência, os
autores afirmam que, dessa maneira, os licenciandos “consolidarão” a formação inicial.
O uso constante dos termos “consolidar” e “consolidação”, identificados em diversos
momentos no documento, nos leva a refletir sobre o seu sentido e as implicações que ele pode
trazer para o contexto da formação. “Consolidar” significa tornar sólido, consistente. Quando
se tem o objetivo de tornar algo sólido, deve-se ter em mente que há um processo pelo qual é
necessário passar para que se alcance a consolidação, tida como o fim desse processo. A
formação inicial é apontada como início do processo e a formação continuada, aliada ao
exercício da profissão, como fim do processo, uma vez que os autores do documento
consideram que é o momento em que acontecerá a consolidação da formação. No entanto,
devemos considerar que se a formação é continuada, ela é parte do processo. Ela representa um
processo contínuo, em que não se identifica a determinação de um fim, quando se daria a
consolidação. Da mesma forma, o exercício da profissão constitui ações em progresso.
Quando os autores fazem essa relação, eles nos levam a crer que a “consolidação”
esperada, de fato, nunca ocorrerá, pois em se tratando de ações continuadas, elas estarão em
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progresso e, não, no final do processo. Verificamos que os autores atribuem um sentido distinto
ao termo “consolidação” ao fazer a relação entre formação continuada/exercício da profissão e
consolidação da formação inicial, conforme ilustra o esquema a seguir:
PROCESSO

CONSOLIDAÇÃO
(da articulação entre
teoria e prática)

FIM
Figura 11 – Esquema de apropriação do termo “consolidação” – Parecer CNE/CP nº 5/2005
(Elaboração própria)

Assim, pode-se dizer que, em seu discurso, os autores fazem uma apropriação particular
do termo “consolidação”, utilizando-o para se referirem a ações desenvolvidas em processo e,
não, ao final desse processo.
Considerando-se as características do curso de Pedagogia no que concerne à formação
pedagógica, evidencia-se, no documento, a defesa de uma transferência de responsabilidade
pela articulação entre teoria e prática para o licenciando (tese 3), o que pode ser verificado a
partir da figura 7:
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TESE 3 – O LICENCIANDO EM PEDAGOGIA É CORRESPONSÁVEL PELA
ARTICULAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA.

Argumento 1:

Argumento 2:

Implicação lógica

Causa/efeito

Acordo 1:
Os estudantes de Pedagogia
são desafiados a articular
o conhecimento teórico
com as práticas.
(verdade)

Acordo 2:
O curso de Pedagogia
enfrenta o problema
do equilíbrio entre
teoria e prática.
(fato)

Figura 12 – Esquema argumentativo para a tese 3 – Parecer CNE/CP nº 5/2005
(Elaboração própria)

De acordo com o documento, os estudantes do curso de Pedagogia são desafiados a
promover a articulação entre conhecimentos teóricos e práticas pedagógicas (acordo 1),
conforme salientado no seguinte fragmento do documento:
Assim concebida, a formação em Pedagogia inicia-se no curso de graduação,
quando os estudantes são desafiados a articular conhecimentos do campo
educacional com as práticas profissionais e de pesquisa, estas sempre
planejadas e supervisionadas com a colaboração dos estudantes. (BRASIL,
2006, p. 6)

É importante destacar a implicação lógica subjacente ao discurso dos autores no que diz
respeito ao licenciando em Pedagogia. O estudante é desafiado a articular o conhecimento com
as práticas. Logo, ele também é responsável pela consolidação da articulação entre teoria e
prática. Os autores apoiam-se sobre essa premissa, a qual conferem o estatuto de verdade, para
apontar a corresponsabilidade do licenciando pela articulação entre teoria e prática no curso de
Pedagogia.
Considerando a problemática do equilíbrio entre teoria e prática enfrentada pelo curso
de Pedagogia (acordo 2), conforme apontamos anteriormente em diversos trechos do

106

documento, os autores buscam uma possível solução na transferência de responsabilidade pela
articulação entre teoria e prática para o licenciando. Pode-se perceber a seguinte lógica
discursiva na argumentação dos autores: o curso de Pedagogia enfrenta o problema do
equilíbrio entre teoria e prática (causa), o que faz com que o licenciando em Pedagogia seja
apontado como corresponsável pela consolidação da articulação entre teoria e prática (efeito).
Pimenta et al. (2017), em estudo sobre as fragilidades da licenciatura em Pedagogia,
apontam ausência de foco no curso como uma possível razão para esse deslocamento de
responsabilidade para o licenciando. Segundo os autores, os cursos apresentam um grande
leque de disciplinas na tentativa de preparar o pedagogo para atuar nas diversas áreas para as
quais o curso se propõe a formar, atender às DCN e às demais demandas sociais. A falta de uma
organização curricular mais integradora ou interdisciplinar acaba por deslocar para o
licenciando a reponsabilidade por essa articulação. No entanto, os estágios que são realizados
pelos licenciandos em Pedagogia geralmente não propiciam essa articulação. Conforme
constatado por estudo de Lüdke e Scott (2018), o estagiário ainda ocupa uma posição passiva,
recebendo prescrições, preenchendo formulários e entregando, muitas vezes, apenas um
relatório final, que não contribui para a melhoria dessa fase de sua formação, uma vez que é
entregue após o término do estágio.
Embora tenhamos apresentado as teses defendidas pelo documento separadamente, com
a finalidade de facilitar a compreensão do esquema argumentativo elaborado por seus
interlocutores, elas estão todas associadas, uma vez que se identifica uma característica que
perpassa as três teses. Toda a defesa presente no documento é fortemente marcada pelo
elemento “articulação”, como uma urgente necessidade apontada quando se trata de teoria e
prática no curso de Pedagogia. Essa marca na defesa do documento pode ser verificada a partir
do esquema que se segue:
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A articulação entre
teoria e prática no
curso de Pedagogia é
insuficiente para o
exercício da
profissão docente.
(tese 1)

ARTICULAÇÃO
O licenciando em
Pedagogia é
corresponsável pela
articulação entre
teoria e prática.
(tese 3)

A formação inicial
precisa ser
complementada.
(tese 2)

Figura 13 – Esquema de associação das teses 1, 2 e 3 – Parecer CNE/CP nº 5/2005
(Elaboração própria)

A argumentação dos autores das DCN versa sobre a necessidade de articulação entre
teoria e prática como possível solução para a problemática da formação inicial. O termo
“articular” significa “unir”, “ligar”. Pode-se dizer, então, que se unem aqueles elementos que
estão dissociados. Ao reforçar a necessidade de se articular teoria e prática, os autores afirmam,
ainda que de forma implícita, que um elemento é desenvolvido dissociado do outro, reforçando
a dicotomia entre teoria e prática.
A partir da análise do jogo argumentativo desenvolvido ao longo das Diretrizes
Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (2006) analisadas, foi possível identificar a
representação social de formação pedagógica no curso de Pedagogia compartilhada pelos
sujeitos responsáveis por sua elaboração. Esta parece estar ancorada na articulação entre teoria
e prática, bastante próxima da representação social de formação pedagógica que intentamos
identificar no Documento Final do XII Encontro Nacional da ANFOPE (2004). No documento
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de 2004, encontramos indícios dessa representação nos argumentos de seus autores, relativos a
uma formação que aparta teoria e prática, sendo necessárias mudanças que reorganizem o curso
de Pedagogia priorizando a unidade entre estes extremos.
As DCN, conforme apresentadas por seus autores, transferem a formação pedagógica
para a experiência profissional, parecendo estabelecer uma estreita relação entre esses dois
conceitos. Pode-se depreender do discurso de seus autores, tal como dos autores do documento
da ANFOPE, que o curso de Pedagogia ainda se encontra arraigado a suas origens históricas,
em que se considera a formação inicial como espaço privilegiado para a construção de
conhecimentos teóricos e que as práticas estão distantes da realidade da sala de aula,
submetendo a consolidação da formação pedagógica ao exercício da profissão docente.
Embora haja na literatura sobre a formação pedagógica inúmeras discussões no sentido
de defender uma formação em que as práticas pedagógicas se deem de maneira articulada ao
longo da formação inicial, esta ainda é uma tarefa desafiadora para muitas instituições,
considerando os elementos aqui discutidos. Cruz e Arosa (2014, p. 47 e 48), por exemplo,
sinalizam que essa falta de articulação é uma questão historicamente problemática, marcada por
uma visão tradicional, mas, também, pelo forte desejo de superação. Conforme apontam os
autores, trata-se de um dilema pedagógico paradoxalmente constituído, uma vez que “teoria e
prática são historicamente construídas de forma dissociada e teoricamente consideradas partes
indissociáveis da Pedagogia”.
A dificuldade em romper com a tradição de um modelo de formação inicial
historicamente estabelecido está pautada nas crenças e valores que os professores do curso de
Pedagogia carregam consigo e compartilham uns com os outros por meio de suas conversas
diárias no meio social em que estão inseridos, o que orienta suas práticas e os impedem de
buscar novos caminhos que contemplem a articulação entre teoria e prática ao longo da
formação inicial.
Moreira e Maia (2016, p. 194) enfatizam a urgência de rompimento desse modelo que
vem, historicamente, apartando teoria e prática, pois ele promove outras dicotomias, “tais como
formação geral e formação pedagógica, conteúdos e métodos, escola e universidade, pesquisa
e ensino, professor e aluno, formação inicial e formação continuada, pares que estão no foco de
documentos legais que orientam a formação de professores para a Educação Básica”.
A argumentação desenvolvida nas DCN evidencia que seus autores relacionam a
formação pedagógica à articulação desses pares para além da formação inicial como meio de
garantir a sua consolidação, retirando da formação inicial a responsabilidade pela formação
pedagógica, atribuindo tal função à formação continuada e à experiência profissional que o
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licenciando terá após a sua formação no curso. Ao retirar da formação inicial tal
responsabilidade, os autores do documento a colocam na formação continuada, na experiência
profissional e no aluno, licenciando em Pedagogia. Uma vez que a formação inicial
desenvolvida no curso de Pedagogia não é apresentada como responsabilidade do curso, que se
encarregaria de oferecer uma formação em que teoria e prática estivessem em unidade, contam
com o comprometimento e dedicação do aluno para esta ser efetivada. Tal responsabilidade é
atribuída, de fato, ao licenciando, apontado como corresponsável pela articulação entre teoria e
prática. Ao evidenciar isto, os autores do documento parecem buscar uma forma de isentar o
curso de Pedagogia da responsabilidade pela fragilidade da formação pedagógica.
Ao desenvolverem pesquisas com o objetivo de acompanhar as discussões em relação
ao tema, Cruz e Arosa (2014) destacam que frequentemente escutam dos estudantes de curso
de Pedagogia questionamentos em relação à dificuldade de articular a teoria à prática, sendo
apontada uma ênfase mais teórica do que prática ao longo do curso, o que esses autores
argumentam ser, ainda, mais retórica do que teórica, dificultando a elaboração de
conhecimentos da docência a serem construídos pelos alunos no decorrer de sua formação.
Acreditamos que a corresponsabilização do licenciando pela articulação entre teoria e
prática ao longo de sua formação inicial e a transferência de responsabilidade pela consolidação
da formação pedagógica do curso de formação inicial em Pedagogia para os cursos de formação
continuada e para o exercício da profissão está diretamente relacionada à forma como o curso
foi reorganizado a partir das DCN. O documento propõe o desafio de formar o pedagogo e o
docente, na perspectiva já discutida, de enorme abrangência, que abarca uma série de domínios
a serem desenvolvidos ao longo do curso.
Consideramos pertinente destacar as características dos cursos atualmente oferecidos
pelas universidades, conforme dito anteriormente, cujos currículos foram apontados por Gatti
(2014) como aligeirados, visando atender a interesses econômicos, o que inviabiliza a
disponibilidade de tempo para o desenvolvimento de uma formação pedagógica eficiente, em
especial se tratando de uma proposta de formação tão abrangente.
Embora o conceito ampliado de docência, tal como registrado nas DCN, tenha sido
proposto como uma maneira de desenvolver a formação do futuro professor de forma mais
integrada, Gatti et al. (2019, p. 29) sinalizam que o documento “acaba por novamente inserir
diversificações e fragmentações formativas para essa licenciatura”. Se a identidade do curso já
era questionada, as DCN contribuíram para a permanência desses questionamentos. Em estudo
realizado mais de uma década após a sua implantação, as autoras evidenciam as – ainda – atuais
dificuldades para um currículo de graduação atender a todas as postulações registradas como
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de sua responsabilidade, o que faz com que se instaure uma dispersão disciplinar. Segundo as
autoras, continua sendo um desafio desenhar um currículo formativo, que contemple, de forma
equilibrada e coesa, tantas dimensões.

5.3. Documento Final do XVII Encontro Nacional da ANFOPE (2014)
Os Documentos Finais dos Encontros Nacionais de 1983 a 2012 registraram as lutas
travadas por educadores, em cada momento histórico, pela reformulação dos cursos de
formação e pela Política de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação Básica. Em
2014, a ANFOPE chega ao XVII Encontro Nacional, na luta por seus princípios, que foram
historicamente sendo configurados. Em seu documento, os autores reafirmam esses princípios:
1º a formação inicial, sempre presencial e em nível superior, e a continuada
devem ser examinadas de forma contextualizada na sociedade brasileira ainda
marcada pela permanência de desigualdades sociais;
2º a transformação do sistema educacional exige e pressupõe sua articulação
com a mudança estrutural e conjuntural visando à construção de uma
sociedade democrática, mais justa e igualitária;
3º a gestão democrática da educação deve ser presente na escola e demais
instituições educativas, em todos os níveis, como parte integrante da
democratização da sociedade brasileira;
4º a autonomia universitária como expressão da afirmação da liberdade
acadêmica, científica e administrativa nos diversos espaços institucionais;
5º a reformulação dos cursos de formação de professores como processo
constante e contínuo, próprio ao desenvolvimento dos conhecimentos
científicos e tecnológicos e das demandas socioculturais;
6º a defesa da Universidade e suas Faculdades de Educação como lócus
prioritário para a formação dos profissionais da educação que atuam na
educação básica;
7º a superação do caráter fragmentário e dicotômico da formação do pedagogo
e dos demais licenciados, que se materializa na organização curricular,
reafirmando a docência como a base da identidade de todos os profissionais
da educação;
8º a extinção gradativa da formação de professores em nível médio;
9º a proposta da Base Comum Nacional como matriz para a formação de todos
os profissionais da educação (ANFOPE, 2014).

Considerando um momento de disputa de concepções de escola, educação e sociedade,
de todos os princípios reafirmados pelo documento, os autores destacam a concepção de Base
Comum Nacional (9º princípio), por eles defendida desde 1983, como forma de contribuir para
o enfrentamento de novas políticas de formação. Assim, o encontro teve como tema “Políticas
Nacionais de Formação no Sistema Nacional de Educação. Base Nacional Comum para a
educação básica e a formação de professores”.
Foram identificadas, no discurso dos autores do Documento Final do XVII Encontro
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Nacional da ANFOPE, de 2014, cinco controvérsias que, explícita ou implicitamente, giram em
torno da formação de professores.
A primeira controvérsia está relacionada à necessidade de valorização dos profissionais
da Educação Básica como forma de promover a melhoria da qualidade social desse segmento
da Educação.
A segunda diz respeito à necessidade de elevação da formação do professor da Educação
Básica. O documento defende a extinção da formação de professores para a Educação Básica
no curso Normal, considerando a Universidade como lócus privilegiado de formação.
A terceira está pautada na necessidade de uma Base Comum Nacional para os cursos de
formação de profissionais para a Educação Básica, concepção defendida ao longo de todo o
documento, remetendo-se à sua construção histórica, desde a década de 1980.
A quarta diz respeito à gestão democrática e à autonomia universitária, defendidas pela
ANFOPE como forma de contribuir para a democratização da sociedade brasileira.
A quinta está relacionada à legitimação da ANFOPE como fórum privilegiado para
discutir a formação, o que é identificado, no documento, em diversos trechos em que seus
autores defendem a atuação da associação como fundamental no debate e análise das políticas
públicas no campo da formação dos profissionais da Educação.
A figura 9 apresenta a defesa feita pelos autores em relação à necessidade de valorização
dos profissionais da Educação Básica, que, segundo eles, é uma forma de promover a melhoria
da qualidade social da Educação Básica (tese 1):
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TESE 1 – A MELHORIA DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEPENDE DA VALORIZAÇÃO DOS SEUS PROFISSIONAIS.

Argumento 1:

Argumento 2:

Argumento 3:

Implicação lógica

Argumento de autoridade

Causa/efeito

Acordo 1:
Os profissionais da
Educação Básica são
historicamente
desvalorizados.
(fato)

Acordo 2:
A ANFOPE defende a
Política Nacional de
Formação e Valorização
dos Profissionais da
Educação.
(fato)

Acordo 3:
A desvalorização da
profissão docente é
decorrente da formação e
do estreitamento curricular.
(fato)

Figura 14 – Esquema argumentativo para a tese 1 – ANFOPE/2014
(Elaboração própria)

O Documento Final da ANFOPE de 2004 já apontava que a valorização dos
profissionais da Educação era uma defesa antiga da associação. Dez anos depois, no Documento
Final de 2014, seus autores reafirmam essa defesa, relacionando à melhoria da qualidade social
da Educação Básica.
O documento reforça o fato de os profissionais da Educação Básica serem
historicamente desvalorizados (acordo 1) para reafirmar a sua defesa pela Política Nacional de
Formação e Valorização dos Profissionais da Educação (acordo 2) como forma de promover
melhoria da qualidade social da Educação Básica, o que fica evidenciado pelos seguintes
trechos do documento:
Em cada um desses Encontros os educadores reunidos em torno da ANFOPE
vêm reafirmando a base comum nacional e a importância de inserir a
temática da formação do educador no quadro de uma política nacional de
formação e valorização dos profissionais da educação, que contemple a
formação inicial e continuada, condições de trabalho dignas, carreira e salário
justo como condições da melhoria da qualidade social da educação básica.
(ANFOPE, 2014, p. 6)

113

Os Documentos Finais dos Encontros Nacionais de 1983 a 20126 registram a
história do movimento pela reformulação dos cursos de formação e pela
política nacional de formação e valorização profissional dos profissionais
da educação básica. (ANFOPE, 2014, p.14)
A concepção de Base Comum Nacional contribui ainda para o reconhecimento
social dos profissionais da educação, assim como para expressar a luta dos
educadores contra a desvalorização da profissão. (ANFOPE, 2014, p. 15)
A ANFOPE vem reafirmando, historicamente, em seus Encontros
Nacionais, seus principais referenciais para uma política de valorização
profissional dos docentes da educação básica. (ANFOPE, 2014, p. 22)

Para desenvolverem a sua defesa, os autores do documento lançam mão de um
argumento de autoridade. Utilizam-se do fato de a ANFOPE ter bastante conhecimento na área
sobre as ações e políticas públicas para argumentar que esse conhecimento seria suficiente para
que conseguisse enfrentar os dilemas que envolvem a formação em relação à qualidade social
da Educação Básica, conforme salientado no trecho a seguir:

Já possuímos suficiente conhecimento acumulado na área sobre as ações e
políticas públicas que permitirão enfrentar os históricos dilemas que
envolvem a formação de professores em seus vínculos com o
desenvolvimento da qualidade social da educação básica. (ANFOPE, 2014,
p. 27)

Constata-se, portanto,

no

jogo argumentativo

implícito

no

documento,

o

desenvolvimento da seguinte implicação lógica: Os profissionais da Educação Básica são
historicamente desvalorizados. A ANFOPE defende a Política Nacional de Formação e
Valorização dos Profissionais da Educação. Logo, a melhoria da qualidade social da Educação
Básica depende da valorização desses profissionais.
Tendo discorrido acerca da histórica desvalorização dos profissionais da Educação
Básica, os autores reforçam a sua defesa pela valorização desses profissionais como forma de
alcançar a melhoria da qualidade social da Educação Básica apontando o estreitamento
curricular como causa de tal desvalorização (acordo 3), o que se pode verificar no trecho que
se segue:

A sólida formação teórica defendida pela entidade se contrapõe aos
processos de desqualificação da profissão decorrentes do aligeiramento
da formação e do estreitamento curricular que vem sendo defendidos mais
recentemente em diversos Conselhos Estaduais de Educação, para os cursos
de licenciaturas e Pedagogia. (ANFOPE, 2014, p. 16 e 17)
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De acordo com o documento, a formação e o estreitamento curricular (causas) fazem
com que a profissão docente seja desvalorizada (efeito).
Tendo como base a sua defesa em relação à melhoria da qualidade social da Educação
Básica, os autores do documento desenvolvem a sua argumentação no sentido de propor ações
que possam garantir um padrão mais elevado de qualidade. A figura 10 expõe a defesa do
documento pela elevação da formação dos professores da Educação Básica para o nível superior
e, posteriormente, de pós-graduação (tese 2):

TESE 2 – A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DEVE SER
ELEVADA A NÍVEL SUPERIOR E DE PÓS-GRADUAÇÃO.

Argumento 1:

Argumento 2:

Argumento 3:

Meio/fim

Implicação lógica

Argumento pragmático

Acordo 1:
A formação do professor em
nível médio, no curso
Normal, deve ser extinta em
favor do nível superior.
(hierarquia)

Acordo 2:
A aproximação da Educação
Básica e do Ensino Superior
é fortalecida pela elevação
da formação do professor da
Educação Básica em nível
de pós-graduação.
(hierarquia)

Acordo 3:
A universidade é
lócus privilegiado
da formação docente.
(hierarquia)

Figura 15 – Esquema argumentativo para a tese 2 – ANFOPE/2014
(Elaboração própria)

Os autores do documento retomam a LDBEN na versão de 2013, que alterou a lei de
1996 no que tange à formação dos professores para atuarem na Educação Infantil e nos anos
iniciais do Ensino Fundamental. Em sua origem, ficava estipulado o prazo de 10 anos para que
somente fossem admitidos nesses segmentos da Educação Básica professores com formação
em nível superior. No entanto, a Lei mantém a possibilidade de formação no curso Normal, em
nível médio. Considerando a necessidade de elevação da formação desses profissionais e a –
ainda – existência de um número significativo de jovens matriculados naquele curso, embora
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esse número venha diminuindo gradualmente, como o documento indica, seus autores
defendem a extinção do curso Normal (acordo1). Tais apontamentos podem ser verificados
pelos trechos a seguir:
Quanto à formação em nível médio magistério (antigo Normal), cabe
retomarmos a Lei nº 12.796 de 04 de abril de 2013, que altera a LDB em vários
aspectos, mas manteve a formação de professores para Educação Infantil e
anos iniciais em nível médio, em que pese o grande número de cursos de
Pedagogia existentes em nosso país. Consideramos que dada a necessidade
de elevar a formação destes profissionais educadores da infância, em nível
superior [...] definido o prazo inadiável para a extinção da modalidade
Normal em nível médio em cada Estado. (ANFOPE, 2014, p. 30)
Embora seja uma realidade que o número de jovens matriculados no Ensino
Médio magistério venha caindo, desde 2009, o Censo da Educação Básica
de 2013, mostra que ainda temos hoje 120.218 jovens matriculados no
Ensino Médio magistério, em 18 estados. A existência destes cursos em
estados das regiões sul e sudeste, justamente as que possuem maior número
de instituições públicas e de cursos de Pedagogia, é um dos indicadores da
ausência de política de formação de professores especialmente para Educação
Infantil, segmento onde o número de professores sem formação superior ainda
é significativamente elevado. (ANFOPE, 2014, p. 30)

Os autores defendem a extinção do curso Normal (meio) para que se possa, de fato,
garantir que a formação seja elevada a nível superior e, posteriormente, em nível de pósgraduação (fim), uma vez que, mantendo o funcionamento do curso Normal, não se conseguiu,
de fato, garantir a elevação da formação.
Argumentam, também, a respeito da aproximação da Educação Básica e do Ensino
Superior, que é fortalecida pela elevação da formação do professor da Educação Básica em
nível de pós-graduação (acordo 2), o que é expresso nos trechos abaixo:
[...] destaca-se a urgente continuidade do processo de expansão do corpo
docente dedicado às licenciaturas nas IES públicas, com o objetivo de elevar
as condições de oferecimento das licenciaturas e a atuação das Universidades
no processo de formação continuada dos profissionais do magistério da
educação básica – seja em programas de pós-graduação lato e stricto sensu,
seja em projetos de extensão, visando o fortalecimento da aproximação
entre educação básica e Ensino Superior na compreensão das escolas como
espaços de formação, produção de saberes e conhecimentos. (ANFOPE, 2014,
p. 32)
A expansão do corpo docente para as licenciaturas é condição para o
cumprimento da Meta 16, que indica a necessidade de “formar, em nível de
pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação
básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos(as) os(as)
profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação,

116

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de
ensino (Lei 12.035, PNE)”. (ANFOPE, 2014, p. 32)

A argumentação dos autores é desenvolvida por meio da seguinte implicação lógica: a
aproximação da Educação Básica e do Ensino Superior precisa ser fortalecida. A elevação da
formação do professor da Educação Básica em nível de pós-graduação fortalece essa
aproximação. Logo, a formação do professor da Educação Básica deve ser elevada a nível
superior e de pós-graduação.
Considerando a sua defesa pela extinção do curso Normal e efetiva elevação da
formação dos profissionais da Educação Básica, o documento aponta a Universidade como
lócus privilegiado da formação docente por ser o lugar que permite, com exclusividade, a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (acordo 3), o que revelam os trechos que
se seguem:
A formação de professores é responsabilidade das Universidades, lócus
privilegiado e prioritário para a formação dos profissionais da educação
básica, pela multiplicidade dos campos de saber e pela indissociabilidade
entre ensino-pesquisa e extensão que lhe é exclusiva. (ANFOPE, 2014, p.
22)
[...] a Anfope... na luta pelos seus princípios, que foram se configurando
historicamente, e que estão aqui registrados... A defesa da Universidade e
suas Faculdades de Educação como lócus prioritário para a formação dos
profissionais da educação que atuam na educação básica. (ANFOPE,
2014, p. 14)
No quadro atual, em que os debates sobre a Base Nacional Comum Curricular
para a educação básica ganha prioridade nas ações do Ministério, é importante
que os educadores aqui reunidos firmem e reafirmem as posições históricas
quanto ao lócus de formação dos profissionais da educação, aos princípios
da Base Comum Nacional, a defesa do Curso de Pedagogia como o espaço
institucional de formação dos professores da Educação Infantil e dos anos
iniciais do Ensino Fundamental entre outras posições históricas da
entidade. (ANFOPE, 2014, p. 35)

Para desenvolverem a sua defesa, os autores lançam mão de um argumento que opera
por uma relação pragmática. Propõem o sucesso como critério de validade de um acordo com
a ordem universal. Assim, o discurso da ANFOPE de que a universidade é lócus privilegiado
da formação docente pretende reforçar a adesão de seu auditório em relação à necessidade de
elevação da formação do professor da Educação Básica a nível superior e de pós-graduação.
Essa aproximação da Educação Básica e do Ensino Superior, que, segundo o documento,
seria fortalecida pela elevação da formação, tal como foi desenvolvida a argumentação dos
autores, acabou se tornando mais um grave problema da formação no rol de outros, conforme
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constatam as pesquisas quem vêm sendo desenvolvidas na área. Lüdke e Scott (2018) sinalizam
a falta de articulação entre as universidades e as escolas de Educação Básica, o que, segundo
eles, é um dos maiores obstáculos da formação inicial quando se trata da realização e
acompanhamento dos estágios supervisionados. Assim, conforme sinaliza Cruz (2017), os
estágios, que seriam um tempo/espaço reconhecidamente privilegiado para a aprendizagem da
docência, mostram-se pouco eficazes.
A defesa dos autores do documento em relação à melhoria da qualidade da formação
docente está centrada na necessidade de se oferecer uma formação mais sólida, no âmbito da
formação pedagógica e no campo dos conhecimentos específicos, sendo desenvolvida de
maneira articulada, ao longo de todo o curso, de modo a conferir aos futuros professores maior
autonomia ao ingressarem no mercado de trabalho.
Considerando a urgência em promover uma formação que dê conta da realidade da
Educação Básica, a ANFOPE enfatiza, ao longo de todo o documento, a necessidade de
implantação da BCN para a formação dos profissionais da Educação Básica, concepção a qual
defendem desde 1983 (tese 3), o que é representado no esquema a seguir:
TESE 3 – A BASE COMUM NACIONAL É NECESSÁRIA PARA A FORMAÇÃO
DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Argumento 1:

Argumento 2:

Argumento de autoridade

Meio/fim

Acordo 1:
A ANFOPE é
historicamente contrária à
ideia de currículo mínimo.
(valor)

Acordo 2:
A Base Comum Nacional vai
superar a dicotomia entre a
formação pedagógica e a
formação no campo de
conhecimentos específicos.
(presunção)

Figura 16 – Esquema argumentativo para a tese 3 – ANFOPE/2014
(Elaboração própria)

Os autores do documento da ANFOPE apontam a necessidade de promover uma
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adequação dos currículos de formação dos professores, visando maior coerência entre a nova
BNCC da Educação Básica e a formação de professores para atuarem nesse segmento da
Educação. No entanto, deixam clara a sua posição contrária à formação de caráter técnico e
instrumental, direcionada ao ensino dos conteúdos da BNCC, o que, de acordo com eles,
significaria um reducionismo dos percursos formativos. Assim, direcionam sua defesa no
sentido de promover uma formação que articule os conhecimentos pedagógicos aos saberes
específicos da BNCC, tendo a docência como base de formação no curso de Pedagogia e demais
licenciaturas.
Para desenvolver a sua argumentação em defesa da BCN para a formação de professores
para atuarem na Educação Básica, os autores enfatizam a sua posição contrária à ideia de
padronização dos currículos dos cursos (acordo 1). Iniciar a sua argumentação de tal maneira
nos levou a identificar a tentativa dos autores de antecipar a defesa de possíveis discordâncias
de seu auditório, tendo em vista as críticas que a proposta de BCN vem recebendo ao longo dos
anos, conforme mencionado anteriormente, no sentido de representar um possível retorno da
ideia de currículo mínimo, extinta na década de 1990. A defesa dos autores pode ser identificada
nos seguintes trechos do documento:

Nossa posição frente a estas iniciativas é de rechaço a todas as formas de
padronização curricular que na realidade significam o estreitamento da
formação dos estudantes da educação básica às áreas sujeitas a avaliação:
língua portuguesa e matemática. No âmbito da formação, reafirmamos nossa
luta histórica contrária à ideia de currículo mínimo e modelo único de
formação, que nos leva à defesa intransigente da multiplicidade de
experiências em termos de organização curricular dos cursos de formação, que
sejam acompanhadas em seu desenvolvimento, socializadas e debatidas
amplamente pela comunidade da área. (ANFOPE, 2014, p. 37)
No âmbito da formação dos profissionais da educação, reafirmamos nossa
luta histórica contrária à ideia de currículo mínimo e modelo único de
formação... (ANFOPE, 2014, p. 41)

Os autores do documento se utilizam do prestígio e visibilidade que a ANFOPE foi
adquirindo ao longo da história da formação docente para atribuir valor à sua defesa pela
implantação da BCN para a formação de professores, manifestando a sua posição
historicamente contrária à ideia de currículo mínimo.
Tal defesa está diretamente relacionada à dicotomia entre a formação pedagógica stricto
sensu e a formação no campo dos conhecimentos específicos, uma realidade ainda presente nos
cursos de Pedagogia e demais licenciaturas, conforme apontado anteriormente. A ANFOPE
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defende que essa dicotomia será superada pela BCN (acordo 2), conforme revelam os trechos
a seguir:
Os educadores, reunidos na CONAE 2010, aprovaram importantes indicações
para a consolidação da Base Comum Nacional no âmbito da formação e
profissionalização docente, a qual, seja inicial ou continuada, deve romper
com a concepção de formação, reduzida ao manejo adequado dos
recursos e técnicas pedagógicas. Para isso, é mister superar a dicotomia
entre a formação pedagógica stricto sensu e a formação no campo de
conhecimentos específicos. Ela deve-se pautar pela defesa de bases sólidas
para a formação contínua e permanente dos/as profissionais, tendo a
atividade docente como dinâmica e base formativa. (ANFOPE, 2014, p. 17
e 18)
Incorporação dos princípios da base comum nacional às diretrizes
curriculares de formação de professores, ausentes nas diretrizes curriculares
nacionais de formação, superando a fragmentação e as dicotomias
atualmente existentes entre a formação dos professores/profissionais da
educação e os especialistas. (ANFOPE, 2014, p. 43)

Os autores do documento apontam a possibilidade de a BCN romper com a concepção
de formação reduzida ao manejo adequado dos recursos e técnicas pedagógicas e, para isso,
sinalizam a necessidade de superar a dicotomia entre a formação pedagógica stricto sensu e a
formação no campo de conhecimentos específicos. O documento defende, pois, a BCN como
necessária para a formação docente, afirmando que ela é um meio para se superar essa
dicotomia.
Demonstrando ter consciência de que sua tese (a defesa pela BCN) é associada por
muitos educadores a algo que lhes parece ruim (a ultrapassada ideia de currículo mínimo), os
autores do documento buscam dissociá-la desse “algo” para que seu auditório venha a aceitar
sua tese mais adiante. O esquema a seguir ilustra a dissociação da noção de formação:
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Promove o estreitamento
da formação.

Respeita a autonomia das IES
formadoras de professores.
Orienta os currículos dos cursos
de formação de educadores.

Padroniza os currículos
dos cursos.

Termo 1:
Currículo mínimo

FORMAÇÃO

Concepção de formação reduzida
ao manejo adequado dos recursos
e técnicas pedagógicas.

Termo 2:
Base Comum Nacional

Forma com bases sólidas, tendo
a atividade docente como
dinâmica e base formativa.
Supera a dicotomia entre a formação
pedagógica stricto sensu e a formação
no campo de conhecimentos específicos.

Figura 17 – Esquema de dissociação da noção de formação – ANFOPE/2014
(Elaboração própria)

A noção tradicional de formação, apresentada como unitária, é dividida em dois termos:
formação a partir do currículo mínimo e formação a partir da BCN. Os autores do documento
defendem a implantação da BCN, apresentando todas as qualidades da nova proposta, que é
justamente as que faltam na antiga proposta de currículo mínimo. Desse modo, pretendem
convencer o auditório da necessidade de implantação da BCN para a formação de todos os
profissionais da Educação como forma de superar a dicotomia entre a formação pedagógica
stricto sensu e a formação no campo dos conhecimentos específicos. Essa argumentação pode
ser evidenciada nos seguintes trechos do documento:

[...] destacamos a concepção de base comum nacional, construção histórica
que desde 1983, na origem do movimento, se configura como diretriz
orientadora dos cursos de formação de professores com o propósito de definir,
respeitada a autonomia das IES formadoras de professores, “um corpo de
conhecimento fundamental” (CONARCFE, 1983, p.4) que não fosse
traduzido como currículo mínimo para as licenciaturas. (ANFOPE, 2014,
p. 14)
É preciso destacar que a concepção de Base Comum Nacional representa
a ruptura com a ideia de currículo mínimo que predominou na organização
dos cursos de graduação, ao mesmo tempo que contribui para a definição de
eixos norteadores quanto à organização do percurso de formação, reafirmando
a necessidade de se ter o trabalho docente como base e referência na formação
de todo e qualquer professor. (ANFOPE, 2014, p.15)
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[...] a base comum nacional poderá servir de sentido teórico, como princípio
orientador dos currículos dos cursos de formação de educadores, opondo-se
ao modelo de “currículo mínimo”. (ANFOPE, 2014, p.17)
No sentido teórico, como princípio orientador dos currículos dos cursos de
formação de educadores, a base comum nacional opunha-se ao modelo
representado pelo “padrão federal” (1939) e, mais tarde, pelo “currículo
mínimo” (1969). (ANFOPE, 2014, p. 38 e 39)

A concepção de BCN, tal como defendida pela ANFOPE, contempla a gestão
democrática da escola e a autonomia universitária, o que, segundo o documento, é essencial
para a transformação do sistema educacional (tese 4), conforme ilustrado por meio do esquema
a seguir:

TESE 4 – A GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO E A AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA
SÃO NECESSÁRIAS PARA A TRANSFORMAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL.

Argumento 2:
Transitividade

Acordo 1:
A ANFOPE defende a gestão
democrática da Educação e a
autonomia universitária.
(valor)

Acordo 2:
A gestão democrática da
Educação e a autonomia
universitária poderão contribuir
para a democratização da
sociedade brasileira.
(fato)

Figura 18 – Esquema argumentativo para a tese 4 – ANFOPE/2014
(Elaboração própria)

Identificamos uma intensa defesa dos autores do documento da ANFOPE pela gestão
democrática da Educação e pela autonomia universitária (acordo 1), o que se pode verificar
pelos trechos a seguir:
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Uma política nacional de formação e valorização dos educadores
construída de forma democrática e participativa e gerida coletivamente
pelos profissionais da educação, poderá colocar novas exigências para a
formação profissional, inserindo professores e estudantes como sujeitos do
processo educativo, portanto, sujeitos da construção de uma nova escola,
pública, de qualidade comprometida com a formação humana omnilateral da
infância e da juventude de nosso país e com uma nova Pedagogia para os
processos formativos. (ANFOPE, 2014, p. 46)
A autonomia universitária [é tida] como expressão da afirmação da
liberdade acadêmica, científica e administrativa nos diversos espaços
institucionais. (ANFOPE, 2014, p. 13)

Os autores do documento buscam justificar a sua defesa evidenciando as contribuições
que a gestão democrática da Educação e a autonomia universitária poderão trazer para o ensino.
Segundo eles, além de contribuir para a construção de uma nova escola, pública e de qualidade,
a gestão democrática da Educação e a autonomia universitária poderão contribuir para a
democratização da sociedade brasileira (acordo 2), o que se pode observar nos seguintes
trechos:

A transformação do sistema educacional exige e pressupõe sua articulação
com a mudança estrutural e conjuntural visando à construção de uma
sociedade democrática, mais justa e igualitária. (ANFOPE, 2014, p. 13)
A gestão democrática da educação deve ser presente na escola e demais
instituições educativas, em todos os níveis, como parte integrante da
democratização da sociedade brasileira. (ANFOPE, 2014, p. 13)

A argumentação dos autores é desenvolvida por uma relação de transitividade. Ela fica
evidenciada na seguinte relação, de acordo com o documento: Se há gestão democrática e
autonomia universitária, ocorre a transformação do sistema educacional. Se tal transformação
acontece, contribui-se com a democratização da sociedade brasileira.
Além das defesas em relação à formação de professores, registradas neste documento
da ANFOPE, nota-se um discurso que permeia todo o texto do documento no sentido de buscar
legitimação própria como forma de alcançar status de peça fundamental no debate e análise das
políticas públicas no campo da formação dos profissionais da Educação (tese 5), tal como
identificado na análise de seu Documento Final de 2004, conforme apontamos anteriormente.
O esquema a seguir evidencia essa argumentação:
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TESE 5 – A ATUAÇÃO DA ANFOPE É FUNDAMENTAL NO DEBATE E ANÁLISE DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS NO CAMPO DA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Argumento 2:

Argumento 1:
Ilustração

Implicação lógica

Acordo 1:
A ANFOPE participa de vários
espaços instituídos para a
construção/definição de políticas
para a formação de professores
para a Educação Básica.
(fato)

Acordo 2:
A ANFOPE articula-se a
diferentes entidades do
campo educacional.
(fato)

Figura 19 – Esquema argumentativo para a tese 5 – ANFOPE/2014
(Elaboração própria)

Os autores do documento enfatizam a participação da ANFOPE em vários espaços
instituídos para a construção/definição de políticas para a formação de professores para a
Educação Básica como forma de ilustrar a sua presença, considerada por si própria como
essencial, no debate de tais políticas, conforme revelam os trechos a seguir:

A ANFOPE, entidade de caráter político-acadêmico, vem desenvolvendo,
desde a década de 1970, uma atuação fundamental no debate e análise
das políticas públicas no campo da formação dos profissionais da educação.
(ANFOPE, 2014, p. 6)
No âmbito dos espaços institucionais, vem participando nos últimos anos,
de vários espaços instituídos para a construção/definição de políticas para
a formação de professores para a educação básica, dentre os quais destacamos:
(ANFOPE, 2014, p. 8)
Desde 2010, a partir da I CONAE, integra, como suplente das Entidades de
Estudos e Pesquisas em Educação, o FNE - Fórum Nacional de Educação –
cuja titularidade é da ANPEd. (ANFOPE, 2014, p. 7)
Junto com os representantes da ANFOPE nesses Fóruns, a entidade vem
desenvolvendo pesquisa em rede com pesquisadores pertencentes ao Núcleo
de Pesquisa da Anfope... (ANFOPE, 2014, p. 9)
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Nos últimos anos, a ANFOPE desempenhou papel decisivo nos debates
sobre o Plano Nacional de Educação, o Subsistema Nacional de Formação e
Valorização dos Profissionais da Educação... (ANFOPE, 2014, p. 10)
No período de 2013-2014, a ANFOPE participou ativamente dos Fóruns
Estaduais de Educação, dividindo a representação com as entidades de
estudos e pesquisa. (ANFOPE, 2014, p. 12)

Além disso, o documento evidencia a articulação da ANFOPE a diferentes entidades do
campo educacional, utilizando-se da visibilidade que possuem no debate de tais políticas,
também como forma de ilustrar a sua presença, considerada como fundamental, o que é possível
verificar nos seguintes trechos:

Na trajetória da entidade, diferentes formas de articulação com as demais
entidades do campo educacional foram se desenvolvendo, desde a
realização de Seminários Nacionais sobre Formação dos Profissionais da
Educação, em articulação com o Fórum de Diretores das
Faculdades/Centros de Educação das Universidades Públicas Brasileiras
– FORUMDIR – e também com as demais entidades da área educacional –
ANPEd, CEDES e ANPAE...( ANFOPE, 2014, p. 6 e 7)
No campo político-organizativo, em conjunto com as entidades nacionais
do campo educacional, tem buscado aprofundar aspectos específicos em
relação à temática da formação e da profissionalização do magistério,
articulando-se às lutas mais gerais dos educadores brasileiros, mais
recentemente, na CONEB (2008), na CONAE (2010) e no processo de
discussão e aprovação, pelo Congresso Nacional, do Plano Nacional de
Educação 2014-2024. (ANFOPE, 2014, p. 7)
Mais recentemente, vem intensificando os vínculos com as entidades
acadêmicas, sindicais e organizativas do campo educacional, presentes no
Fórum Nacional de Educação, que se organizam na Plenária de Educação.
(ANFOPE, 2014, p. 7)
Ampliando sua relação com as entidades do campo educacional, a
ANFOPE participou, a convite da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, do Comitê Técnico da Semana de Ação Mundial. (ANFOPE, 2014,
p. 8)

Os autores do documento se utilizam de vários fatos que mostram a participação da
ANFOPE em espaços instituídos para a construção/definição de políticas para a formação de
professores para a Educação Básica e sua articulação a diferentes entidades do campo
educacional. Por meio de tais ilustrações, busca reforçar a adesão por parte de seu auditório em
relação à relevância da atuação da associação no debate e análise das políticas públicas no
campo da formação dos profissionais da Educação.
É possível verificar que a argumentação desenvolvida também opera por meio de uma

125

implicação lógica. Ela fica evidenciada na seguinte relação, de acordo com o documento: a
ANFOPE participa de vários espaços instituídos para a construção/definição de políticas para
a formação de professores para a Educação Básica. Além disso, articula-se a diferentes
entidades do campo educacional. Então, sua atuação é fundamental no debate e análise das
políticas públicas no campo da formação dos profissionais da Educação.
Embora tenhamos apresentado separadamente as cinco teses defendidas pelo documento
publicado pela ANFOPE em 2014, a fim de facilitar a compreensão da argumentação
desenvolvida por seus autores, elas estão originalmente associadas, como ilustra o esquema a
seguir:
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Valorização dos
profissionais da
Educação
Básica.
(tese 1)

Gestão
democrática
e autonomia
universitária.
(tese 4)

Atuação
da
ANFOPE.
(tese 5)

Elevação da
formação
docente.
(tese 2)

Currículo de
formação
elaborado a
partir da Base
Comum
Nacional
(tese 3)

Figura 20 – Esquema de associação das teses 1, 2, 3, 4 e 5 – ANFOPE/2014
(Elaboração própria)
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Conforme registrado em seu documento, a ANFOPE desenvolve defesa em torno da
necessidade de construir bases sólidas para a formação de professores da Educação Básica,
como forma de se promover a melhoria da qualidade social da Educação Básica. Para que essas
bases sólidas sejam construídas, o documento enfatiza a necessidade de consolidação de
diversos elementos, que ainda se encontram em discussão no âmbito político e acadêmico, tais
como: a consolidação da Política Nacional de Formação e Valorização dos Profissionais da
Educação, da elevação da formação de professores para a Educação Básica, da Base Comum
Nacional para a formação dos profissionais da Educação Básica, da gestão democrática e da
autonomia universitária.
A partir do momento em que ocorre a consolidação desses aspectos, pode-se dizer que
há uma base sólida da formação docente. Segundo o documento, essa formação compreende o
domínio dos conteúdos da Educação Básica e dos conhecimentos pedagógicos, que deverão
atravessar "todo o curso e não apenas a prática de ensino e os estágios supervisionados, de modo
a garantir o trabalho como princípio educativo na formação profissional” (ANFOPE, 2014, p.
15).
Para que a consolidação dos elementos que, segundo os autores do documento, levarão
a uma base sólida de formação de professores, a ANFOPE se intitula como componente
fundamental, considerando sua trajetória histórica no debate e análise das políticas públicas no
campo da formação dos profissionais da Educação, tendo participado ativamente em diversos
espaços instituídos para a construção e definição de políticas públicas nessa área, procurando
articular-se a diferentes entidades do campo educacional.
Toda a sua defesa em relação à construção de uma base sólida de formação docente está
pautada na necessidade – ainda atual – de se promover a melhoria da qualidade social da
Educação Básica.
A análise do jogo argumentativo desenvolvido ao longo do documento nos permitiu
identificar indícios da representação social elaborada pela ANFOPE a respeito da formação dos
profissionais da Educação Básica. Esta parece estar ancorada na concepção de Base Comum
Nacional de formação para os profissionais da Educação Básica, defendida pelos membros de
sua associação desde 1983, sendo historicamente reafirmada em seus Encontros Nacionais.
Quanto à formação pedagógica, identificamos indícios de sua representação quando os
autores do documento “Políticas Nacionais de Formação no Sistema Nacional de Educação.
Base Nacional Comum para a educação básica e a formação de professores” defendem a
construção de bases sólidas para a formação de professores e afirmam que a formação
compreende o domínio dos conteúdos da Educação Básica e dos conhecimentos pedagógicos.
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Parecem referir-se, portanto, à articulação entre teoria e prática, atribuindo às políticas públicas
e àqueles que as implantam a responsabilidade pela sua ausência nos cursos de formação.
Novamente os autores apontam o papel crucial da ANFOPE no debate acerca das
políticas públicas no âmbito da formação de professores para a Educação Básica. Assim como
no Documento Final do XII Encontro Nacional da ANFOPE (2004), seu discurso promove uma
valorização extrema da associação, cuja finalidade é legitimar a própria instituição como
corresponsável pelos possíveis sucessos que os cursos de formação de professores possam
alcançar.

5.4. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos
Profissionais do Magistério da Educação Básica (2015)
A análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada
dos Profissionais do Magistério da Educação Básica foi desenvolvida por meio do Parecer
CNE/CP nº 2/2015, que deu origem à Resolução CNE/CP nº 2/2015.
Com o objetivo de desenvolver estudos e estabelecer diretrizes para a formação dos
profissionais do magistério para a Educação Básica e sua valorização profissional, o CNE criou
e recompôs a Comissão Bicameral, envolvendo conselheiros das Câmaras de Educação Básica
e de Educação Superior, estimulando o debate nacional sobre a formação dos profissionais da
Educação.
Foi elaborado, então, o Parecer CNE/CP nº 2 (BRASIL, 2015a), que apresenta uma
síntese do debate em relação à necessidade de reformulação dos cursos de formação inicial em
nível superior, incluindo, e para qual voltaremos a nossa atenção, a Pedagogia, e para a
formação continuada dos profissionais da Educação Básica. Ao final do documento, é
apresentada uma proposta de Resolução de Diretrizes Curriculares. A Comissão propõe a
aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos
Profissionais da Educação Básica, na forma como apresentada no Parecer, e do projeto de
Resolução contido no documento. Em seguida, as propostas são encaminhadas ao Conselho
Pleno, tendo sido aprovadas por unanimidade.
São publicadas, então, as Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial e Continuada
dos Profissionais da Educação Básica, por meio da Resolução CNE/CP nº 02 (BRASIL, 2015b).
O documento apresenta orientações para a formação inicial e continuada dos profissionais da
Educação Básica a partir da definição de BCN, princípio defendido pela ANFOPE desde 1983,
visando promover uma formação que dê conta das práticas a serem desenvolvidas na Educação
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Básica. As diretrizes ratificam princípios defendidos pela associação na busca pela melhoria da
qualidade da formação inicial e continuada, indicando a necessidade de valorização dos
profissionais da Educação, destacando a necessidade de articulação entre Educação Básica e
Ensino Superior.
Considerando que a produção do texto de um documento requer um processo de
negociação de significados na busca por atender às demandas existentes que, por vezes, são
antagônicas, e que é nesse processo que as representações socais se originam, assim como no
desenvolvimento da análise das DCN para o curso de Pedagogia, para fins desta análise também
não nos detivemos apenas a seu texto final. Levamos em conta a riqueza de informações que
poderiam ser obtidas no processo de discussão dos envolvidos na tentativa de reformulação dos
cursos de formação inicial e continuada dos profissionais da Educação Básica.
Consideramos, pois, para efeito desta análise, tanto a parte introdutória do Parecer
CNE/CP nº 2/2015, em que os autores fazem um breve histórico das disputas de concepções,
dinâmicas, políticas e currículos que têm constituído o campo da formação de profissionais do
magistério da Educação Básica, seus desafios e perspectivas, quanto a parte em que são
apresentadas as propostas do documento em relação a finalidades, princípios, objetivos, perfil
e organização dos cursos, aprovadas e publicadas por meio da Resolução CNE/CP nº 2/2015.
Foram identificadas, no discurso dos autores, seis controvérsias que giram em torno da
formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da Educação Básica.
A primeira está relacionada à formação inicial de professores que, segundo os autores
do documento, é insuficiente para o exercício da docência, precisando ser complementada pela
formação continuada, sendo consolidada no exercício da profissão.
A segunda diz respeito à articulação da formação inicial e continuada de professores à
Educação Básica, que, conforme registrado no documento, pode ser efetivada por meio de
maior organicidade nas políticas públicas de formação inicial e continuada dos profissionais do
magistério e pelo reconhecimento das instituições de Educação Básica como espaços
necessários à formação desses profissionais.
A terceira controvérsia está pautada na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, considerada pelos autores como essencial ao exercício e aprimoramento do
profissional do magistério e da prática educativa, pela possibilidade de garantir um efetivo
padrão de qualidade acadêmica à formação.
A quarta está relacionada à unidade entre teoria e prática, apontada como um meio para
contemplar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, fornecendo, assim,
elementos básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à

130

docência.
A quinta diz respeito à BCN, apontada pelos autores do documento como fundamental
para a melhoria da formação dos profissionais da Educação.
E a sexta controvérsia está pautada na relação entre formação e valorização profissional,
considerada pelos autores como indissociáveis, podendo a melhoria de uma, consequentemente,
impactar na melhoria da outra.
A figura 21 apresenta a defesa feita pelos autores do documento em relação à formação
inicial de professores que, segundo eles, é insuficiente para o exercício da docência (tese 1):

TESE 1 – A FORMAÇÃO INICIAL É INSUFICIENTE PARA
O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA.

Argumento 1:

Argumento 2:

Causa/efeito

Pragmático

Acordo 1:
A formação inicial deve ser
articulada à formação
continuada.
(verdade)

Acordo 2:
A consolidação da
formação inicial e
continuada dar-se-á pelo
exercício da profissão.
(fato)

Figura 21 – Esquema argumentativo para a tese 1 – Parecer CNE/CP nº 2/2015
(Elaboração própria)

Com o objetivo de viabilizar o atendimento às especificidades das diferentes etapas e
modalidades de Educação Básica, os autores do documento apontam a necessidade de promover
uma formação continuada articulada à formação inicial. No entanto, sinalizam que essa
formação deve ser tratada como um direito do cidadão, “superando o estágio das iniciativas
individuais para aperfeiçoamento próprio” (acordo 1). O delinear dessa argumentação pode ser
identificado pelos trechos a seguir:

131

A formação dos(das) profissionais do magistério da educação deve ser
entendida na perspectiva social e alçada ao nível da política pública, tratada
como direito, superando o estágio das iniciativas individuais para
aperfeiçoamento próprio, por meio da articulação entre formação inicial
e continuada, tendo por eixo estruturante uma base comum nacional e
garantia de institucionalização de um projeto institucional de formação”.
(BRASIL, 2015, p. 8)
[...] faz-se necessário consolidar políticas e normas nacionais
fundamentais para garantir a formação inicial em cursos de licenciatura
dos profissionais do magistério da educação básica, bem como a formação
continuada. (BRASIL, 2015, p. 13)
As instituições formadoras em articulação com os sistemas de ensino, em
regime de colaboração, deverão promover, de maneira articulada, a
formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para
viabilizar o atendimento às suas especificidades nas diferentes etapas e
modalidades de educação básica [...] (BRASIL, 2015, p. 42).

O fato de a formação inicial ser insuficiente para o exercício da docência (causa) faz
com que os autores apontem a necessidade de se garantir uma formação continuada articulada
a essa formação (efeito). Embora fique clara no documento a defesa dos autores por uma
formação de professores entendida na perspectiva social, tratada como um direito do aluno, por
meio da articulação entre formação inicial e continuada, diversas pesquisas têm apontado a
descontinuidade de programas e a ausência de oferta de formação continuada, como a realizada
por Gatti et al. (2019). Além disso, estes pesquisadores destacam a pouca atenção que tem sido
dada à formação dos formadores de professores, sinalizando a necessidade de se construir um
projeto de formação que defina princípios e estruture atividades tendo em vista o perfil do
profissional que se deseja formar.
Levando em consideração as muitas fragilidades da formação inicial e continuada do
professor, os autores do documento analisado afirmam que a consolidação dessa formação
inicial e continuada dar-se-á pelo exercício da profissão (acordo 2), o que fica evidenciado pelo
seguinte fragmento:

O(A) egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir um repertório
de informações e habilidades composto pela pluralidade de conhecimentos
teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e do percurso formativo
vivenciado cuja consolidação virá do seu exercício profissional. (BRASIL,
2015, p. 46)

Para desenvolverem a sua defesa, os autores lançam mão de um argumento que opera
por uma relação pragmática. Percebe-se a transferência de valores de uma cadeia causal, que se
deslocam da causa para o efeito e do efeito para a causa, pela coexistência do fato de a formação
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inicial não ser suficiente e o fato de a consolidação dessa formação se dar pelo exercício da
profissão. Assim, desqualifica-se o saber prático na universidade por fazer parte do senso
comum que a prática só se consolida no exercício da profissão, portanto não é necessário buscar
meios para promover a sua consolidação na formação inicial.
A defesa pela complementação da formação inicial através da formação continuada, cuja
consolidação dar-se-ia pelo exercício da profissão não é algo inédito. Ela já estava presente nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, publicadas em 2006, cuja análise
foi apresentada anteriormente. Os termos “consolidar” e “consolidação”, sobre os quais
apresentamos uma reflexão acerca do sentido a eles atribuído e as implicações para o contexto
da formação por estar constantemente presente nas Diretrizes de 2006, também se encontram
nas Diretrizes de 2015. Quase uma década depois, ainda se busca promover essa
“consolidação”. A reflexão apresentada anteriormente, portanto, é ratificada, pois nos levou a
crer que a “consolidação” esperada, de fato, nunca ocorreria, uma vez que se tratando de ações
continuadas, elas estariam sempre em progresso e, não, no final do processo.
Além da articulação entre formação inicial e continuada de professores, os autores do
documento sinalizam a necessidade de sua articulação com a Educação Básica (tese 2). O
desenvolvimento dessa argumentação pode ser verificado a partir do esquema a seguir:
TESE 2 – A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES PRECISA
SER DESENVOLVIDA DE MANEIRA ARTICULADA COM A EDUCAÇÃO BÁSICA.

Argumento 1:
Metáfora

Argumento 2:
Meio/fim

Acordo 1:

Acordo 2:

É necessário haver maior
organicidade nas políticas públicas
de formação inicial e continuada
dos profissionais do magistério
para a Educação Básica.
(verdade)

É preciso reconhecer as
instituições de Educação
Básica como espaços
necessários à formação dos
profissionais do magistério.
(verdade)

Figura 22 – Esquema argumentativo para a tese 2 – Parecer CNE/CP nº 2/2015
(Elaboração própria)
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Buscando apresentar meios para promover a articulação entre formação inicial e
continuada de professores e a Educação Básica, os autores do documento se valem de uma
metáfora que remete a “organismo”. Assim, apontam a necessidade de haver maior
organicidade nas políticas públicas de formação inicial e continuada dos profissionais do
magistério para a Educação Básica (acordo 1).
O termo “organicidade” remete a organismo; funcionamento; o funcionamento
harmonioso de “todas as partes do corpo”. As diversas partes do corpo, mesmo estando
saudáveis, não trabalham sozinhas, precisam trabalhar em colaboração umas com as outras para
o bom funcionamento do organismo. Ao desenvolverem sua argumentação, os autores do
documento apontam não haver articulação entre a formação inicial e continuada de professores
e a Educação Básica e enfatizam a necessidade de haver um funcionamento harmonioso entre
esses setores da Educação. O engendrar dessa argumentação pode ver identificado nos trechos
que se seguem:

Todas essas metas e estratégias incidirão nas bases para a efetivação de uma
política nacional de formação dos profissionais da educação e para as
diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada dos
profissionais do magistério. Essa política, como definido na Meta 15, tem por
centralidade a busca de maior organicidade à formação dos profissionais
da educação, incluindo o magistério. (BRASIL, 2015, p. 12)
[...] em face do cenário atual revelado pelos indicadores, torna-se
imprescindível uma ação orgânica que se efetive por meio de política
nacional e de Diretrizes Curriculares Nacionais direcionadas a romper
com as assimetrias nacionais, regionais, estaduais, municipais e
institucionais, bem como garantir profissionais com formação adequada nas
diferentes etapas e modalidades e propiciar maior organicidade à
formação. (BRASIL, 2015, p. 13)
Nesse processo, é fundamental assegurar maior organicidade às políticas
e aos programas voltados à melhoria dos indicadores relativos à formação
dos profissionais do magistério, nas diferentes etapas e modalidades da
educação básica. (BRASIL, 2015, p. 14)
Na busca de maior organicidade das políticas, [...] entendemos que tais
processos implicam o repensar e o avançar nos marcos referenciais atuais para
a formação inicial e continuada, como definido pela Comissão Bicameral do
CNE, por meio de ações mais orgânicas entre as políticas e gestão para a
educação básica e a educação superior, incluindo a pós-graduação e, nesse
contexto, para as políticas direcionadas à valorização dos profissionais da
educação. (BRASIL, 2015, p. 22)
De igual modo, enfatiza-se, neste Parecer, a organicidade no processo
formativo e sua institucionalização ao entender que o projeto de formação
deve ser elaborado e desenvolvido por meio da articulação entre a
instituição de educação superior e o sistema de ensino e instituições de

134

educação básica... (BRASIL, 2015, p. 24)
As instituições de ensino superior devem conceber a formação inicial e
continuada dos profissionais do magistério da educação básica na perspectiva
do atendimento às políticas públicas de educação, às Diretrizes Curriculares
Nacionais, ao padrão de qualidade e ao Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes), manifestando organicidade entre o seu Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI), seu Projeto Pedagógico
Institucional (PPI) e seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC) como
expressão de uma política articulada à educação básica, suas políticas e
diretrizes. (BRASIL, 2015, p. 42)

A defesa por maior organicidade nas políticas públicas de formação inicial e continuada
dos profissionais do magistério para a Educação Básica como meio para se promover a
articulação entre formação inicial e continuada de professores e a Educação Básica é feita de
maneira bastante enfática, uma vez que seus autores afirmam que ela é central e está definida
na Meta 15 do PNE 2014-2024. Embora tenhamos destacado diversos trechos em que ela é
evidenciada, chamamos a atenção para o fato de o termo “organicidade” aparecer 25 vezes no
documento, além de duas menções a “ações orgânicas”. A ênfase dada à necessidade de se
promover maior organicidade nas políticas públicas dessa área reforça o estatuto de verdade
conferido pelos autores do documento à sua defesa.
Outro meio apontado pelos autores do documento para promover a articulação entre
formação inicial e continuada de professores e a Educação Básica é o reconhecimento das
instituições de Educação Básica como espaços necessários à formação dos profissionais do
magistério (acordo 2). Eles sinalizam a necessidade de se considerar a realidade das crianças,
jovens e adultos, bem como a organização e a gestão da Educação Básica para a formação de
profissionais do magistério. Essa defesa está evidenciada nos trechos a seguir:
A realidade concreta dos sujeitos que dão vida ao currículo e às instituições
de educação básica, sua organização e gestão, os projetos e cursos de
formação, devem ser contextualizados no espaço e no tempo e atentos às
características das crianças, adolescentes, jovens e adultos que justificam
e instituem a vida da/e na escola. (BRASIL, 2015, p. 22)
São princípios da Formação de Profissionais do Magistério da Educação
Básica: [...] o reconhecimento das instituições de educação básica como
espaços necessários à formação dos profissionais do magistério. (BRASIL,
2015, p. 43)
O projeto de formação deve ser elaborado e desenvolvido por meio da
articulação entre a instituição de educação superior e o sistema de
educação básica, envolvendo a consolidação de fóruns estaduais e distrital
permanentes de apoio à formação docente, em regime de colaboração, e deve
contemplar: [...] a inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de
educação básica da rede pública de ensino, espaço privilegiado da práxis
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docente. (BRASIL, 2015, p. 44)

A ênfase atribuída pelos autores à necessidade de promover a articulação entre formação
inicial e continuada de professores e a Educação Básica, por meio da organicidade das políticas
públicas de formação e do reconhecimento da Educação Básica como espaço necessário à
formação dos profissionais do magistério, nos leva a identificar a atual desarticulação entre tais
setores da Educação. Eles apostam nessa articulação como uma possibilidade de aperfeiçoar a
formação dos profissionais da Educação.
Ao desenvolver estudo sobre as concepções e desafios postos pela publicação deste
documento, Dourado (2015) também sinaliza que essa articulação implica repensar bem como
avançar nos marcos referenciais para a formação inicial e continuada por meio de ações mais
orgânicas entre políticas e gestão para a Educação Básica e o Ensino Superior. Segundo esse
autor, a situação exige uma transformação na maneira como essas instituições estruturam seus
espaços, tempos, regras, dentre outros aspectos.
Visando contemplar a concepção articulada de formação, os autores das DCN 2015
sinalizam que a licenciatura precisa ter identidade própria, devendo promover a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como forma de garantir “efetivo padrão de
qualidade acadêmica na formação oferecida”, conforme registrado no documento:

Para atender a essa concepção articulada de formação inicial e
continuada é fundamental que as instituições formadoras institucionalizem a
licenciatura com identidade própria. Assim, a instituição de educação
superior que ministra atividades, programas e cursos de formação inicial e
continuada ao magistério, respeitada sua organização acadêmica, deverá
contemplar, em sua dinâmica e estrutura, a articulação entre ensino,
pesquisa e extensão para garantir efetivo padrão de qualidade acadêmica
na formação oferecida, em consonância com o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Projeto
Pedagógico de Curso (PPC). (BRASIL, 2015, p. 24)

O desenvolvimento da defesa pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
como forma de “garantir efetivo padrão de qualidade acadêmica na formação oferecida” (tese
3) pode ser verificado a partir do esquema a seguir:
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TESE 3 – AS UNIVERSIDADES PRECISAM PROMOVER A
INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.

Argumento 1:
Meio/fim

Argumento 2:
Causa/efeito

Acordo 1:
A articulação entre ensino,
pesquisa e extensão
garante um efetivo padrão
de qualidade acadêmica
na formação.
(presunção)

Acordo 2:
A articulação entre ensino,
pesquisa e extensão é
essencial ao exercício e
aprimoramento do
profissional do magistério e
da prática educativa.
(lugar do preferível)

Figura 23 – Esquema argumentativo para a tese 3 – Parecer CNE/CP nº 2/2015
(Elaboração própria)

Os autores do documento defendem que a articulação entre ensino, pesquisa e extensão
seja um meio para garantir um efetivo padrão de qualidade acadêmica na formação (acordo 1).
Segundo eles:
Merecem destaque, especialmente, os Decretos [...], que flexibilizam a
estruturação da educação superior no país e, como decorrência, o princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como seu parâmetro
básico. Tais Decretos incidiram, substantivamente, na organização
acadêmica, com desdobramentos efetivos na formação de professores.
(BRASIL, 2015, p. 6)
[...] instâncias de formação dos profissionais do magistério deverão
contemplar, em sua dinâmica e estrutura, a articulação entre ensino e
pesquisa, para garantir efetivo padrão de qualidade acadêmica na
formação oferecida, em consonância com o plano institucional, o projeto
político-pedagógico e o projeto pedagógico de formação continuada.
(BRASIL, 2015, p. 24)

O fato de a articulação entre graduação e pós-graduação e entre pesquisa e extensão ser
considerada como um “princípio pedagógico essencial ao exercício e aprimoramento do
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profissional do magistério e da prática educativa” (causa) faz com que os autores sinalizem que
as universidades precisam promover a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
(efeito) (acordo 2), conforme registrado no trecho a seguir:
Considerando a articulação entre graduação e pós-graduação e entre
pesquisa e extensão como princípio pedagógico essencial ao exercício e
aprimoramento do profissional do magistério e da prática educativa.
(BRASIL, 2015, p. 41)

Os autores destacam, ainda, a necessidade de garantir a efetiva e concomitante relação
entre teoria e prática ao longo do processo de formação (tese 4) como um meio para contemplar
a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Assim, o curso poderia fornecer
elementos básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à
docência. O esquema a seguir evidencia a forma como essa defesa foi desenvolvida ao longo
do documento:
TESE 4 – DEVERÁ SER GARANTIDA, AO LONGO DO PROCESSO, EFETIVA
E CONCOMITANTE RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA.

Argumento 2:

Argumento 1:

Meio/fim

Causa/efeito

Acordo 2:
A articulação entre a teoria
e a prática no processo de
formação docente
contempla a
indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão.
(verdade)

Acordo 1:
A efetiva e concomitante
relação entre teoria e prática ao
longo do processo de formação
fornecerá elementos básicos
para o desenvolvimento dos
conhecimentos e habilidades
necessários à docência.

(fato)

Figura 24 – Esquema argumentativo para a tese 4 – Parecer CNE/CP nº 2/2015
(Elaboração própria)

Os autores do documento apresentam como um dos princípios da formação inicial e
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continuada de profissionais do magistério da Educação Básica a articulação entre a teoria e a
prática (meio) que, fundada no domínio de conhecimentos científicos e didáticos, podem
contemplar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (fim) (acordo 1), conforme
ilustra o trecho a seguir:

[...] afirmamos como princípios da formação inicial e continuada de
profissionais do magistério da educação básica: ...a articulação entre a teoria
e a prática no processo de formação docente, fundada no domínio de
conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão. (BRASIL, 2015, p. 23)

Apontam, inclusive, que a articulação entre teoria e prática poderá fornecer elementos
básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência, como
evidenciado no trecho que se segue:
Considerando a identidade do profissional do magistério da educação básica
proposta, deverá ser garantida, ao longo do processo, efetiva e
concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos
básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades
necessários à docência. (BRASIL, 2015, p. 30 e 31)

O fato de a relação entre teoria e prática fornecer elementos básicos para o
desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência (causa) faz com que
os autores sinalizem que a efetiva e concomitante relação entre esses elementos deva ser
garantida ao longo do processo de formação (efeito) (acordo 2).
Outra definição apresentada pelos autores das DCN 2015 como fundamental para a
melhoria da formação dos profissionais do magistério é a proposta da BCN como eixo
estruturante que garante um projeto de formação dos profissionais da Educação (tese 5),
reconhecendo as especificidades do trabalho docente, que poderá conduzir “à práxis como
expressão da articulação entre a teoria e a prática”. Tal argumentação pode ser identificada por
meio do esquema que se segue:

139

TESE 5 – A BASE COMUM NACIONAL É NECESSÁRIA PARA A
FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Argumento 1:

Argumento 2:

Meio/fim

Argumento de autoridade

Acordo 1:
A Base Comum Nacional é
fundamental para a
melhoria da formação de
profissionais do magistério.
(presunção)

Acordo 2:
A defesa pela Base
Comum Nacional está
presente nos documentos
da Conae.
(fato)

Figura 25 – Esquema argumentativo para a tese 5 – Parecer CNE/CP nº 2/2015
(Elaboração própria)

Os autores defendem que o projeto de formação de professores se efetive em
consonância com a BCN, sem prejuízo dos componentes curriculares da parte diversificada,
como um meio para promover a melhoria da formação de profissionais do magistério (acordo
1), fundamentada na concepção de educação emancipatória e permanente, conforme expresso
nos seguintes trechos do documento:
Outra definição fundamental para a melhoria da formação de
profissionais do magistério consiste na garantia de base comum nacional,
sem prejuízo de base diversificada, pautada pela concepção de educação como
processo emancipatório e permanente, bem como pelo reconhecimento da
especificidade do trabalho docente, que conduz à práxis como expressão da
articulação entre teoria e prática [...] (BRASIL, 2015, p. 24)
Assim, é importante que o projeto de formação se efetive em consonância
com a base comum nacional e ao mesmo tempo garanta componentes
curriculares, de natureza diversa [...] (BRASIL, 2015, p. 25)

A fim de reforçar a defesa de sua presunção em relação aos impactos positivos da BCN
na formação de profissionais do magistério, os autores do documento se valem de um
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argumento de autoridade, apontando que tal defesa está presente nos documentos da Conae
(acordo 2). Assim, fazem uso da visibilidade da Conae no campo da Educação para fortalecer
a sua defesa em relação à imprescindibilidade da BCN como fundamento para a formação de
profissionais para a Educação Básica, em todas as suas etapas e modalidades. Os trechos a
seguir evidenciam essa argumentação:

O documento da Conae reafirma a base comum nacional como
fundamento para a formação de profissionais para a educação básica, em
todas as suas etapas (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e
modalidades (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) (BRASIL, 2015,
p. 7)
A base comum nacional (LDB), definida no documento da Conae 2010,
deve voltar-se para a garantia de uma concepção de formação pautada tanto
pelo desenvolvimento de sólida formação teórica e interdisciplinar em
educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos(as) e nas áreas
específicas de conhecimento científico quanto pela unidade entre teoria e
prática e pela centralidade do trabalho como princípio educativo na formação
profissional [...] (BRASIL, 2015, p.7)

A argumentação desenvolvida ao longo do documento nos leva a identificar os
elementos que precisam ser aprimorados na formação de professores para atuarem na Educação
Básica e que serão contemplados por meio da BCN: sólida formação teórica e interdisciplinar,
unidade entre teoria e prática e trabalho como princípio educativo na formação profissional.
A melhoria da formação docente para a Educação Básica está diretamente relacionada
com a valorização profissional (tese 6), conforme ilustrado pode meio do esquema a seguir:
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TESE 6 – FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL SÃO INDISSOCIÁVEIS.

Argumento 1:

Argumento 2:

Pragmático

Argumento de autoridade

Acordo 1:

Acordo 2:

A melhoria da formação
docente inicial e continuada
para a Educação Básica pode
proporcionar a melhoria
permanente da qualidade social
da Educação e a valorização
profissional e vice-versa.

A defesa pela
indissociabilidade entre
formação e valorização
profissional está presente nos
documentos da Conae e em
inúmeros debates no cenário
educacional brasileiro.

(presunção)

(fato)

Figura 26 – Esquema argumentativo para a tese 6 – Parecer CNE/CP nº 2/2015
(Elaboração própria)

Os autores se valem de um argumento pragmático para sustentar a sua defesa em relação
à indissociabilidade da formação e valorização profissional. Segundo eles, esses elementos
estão diretamente relacionados. Assim, a melhoria de um impactaria, consequentemente, na
melhoria do outro. Fica evidente que os autores relacionam esses dois elementos por
causalidade, mas, como se trata de afirmações projetivas, sua ocorrência não está assegurada.
O desenvolvimento dessa argumentação pode ser identificado nos trechos a seguir:

A formação docente inicial e continuada para a educação básica constitui
processo dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente da
qualidade social da educação e à valorização profissional, devendo ser
assumida em regime de colaboração pelos entes federados nos respectivos
sistemas de ensino e desenvolvida pelas instituições de educação
credenciadas. (BRASIL, 2015, p. 43)
A valorização do magistério e dos demais profissionais da educação deve
ser entendida como uma dimensão constitutiva e constituinte de sua
formação inicial e continuada [...] (BRASIL, 2015, p. 54)
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A fim de reforçar a sua defesa, os autores sinalizam que a indissociabilidade entre
formação e valorização profissional está presente nos documentos da Conae e em inúmeros
debates no cenário educacional brasileiro. Assim, fazem uso da visibilidade da Conae no campo
da Educação para fortalecer a sua defesa, sinalizando que esta é uma discussão que está presente
em inúmeros debates no cenário educacional brasileiro. Mais ainda, afirmam que tais debates e
discussões advindas dos documentos da Conae 2010 e 2014 desencadeiam políticas, promovem
a mobilização de diversos agentes para a construção de uma educação democrática para
todos(as), com padrões nacionais de qualidade para as instituições, como forma de reforçar
ainda mais a validade de seu argumento. Os trechos a seguir evidenciam essa argumentação:

Merece ser ressaltado que a Comissão entende que as deliberações da
Conae cumprem papel singular nesse processo, no sentido de que o
documento final da Conae 2010 e da Conae 2014 avança ao destacar a
articulação entre Sistema Nacional de Educação, as políticas e a
valorização dos profissionais da educação e o faz situando quem são esses
profissionais ao afirmar que, no contexto de um sistema nacional de educação
e no campo das políticas educacionais, a formação, o desenvolvimento
profissional e a valorização dos(das) trabalhadores(as) da educação são
partes constitutivas da agenda de discussão. (BRASIL, 2015, p. 7)
O documento da Conae 2010 destaca, ainda, e aqui reafirmamos, que a
questão da profissionalização, que integra tanto a formação quanto à
valorização desses(as) profissionais, tem gerado inúmeros debates no
cenário educacional brasileiro, desencadeando políticas, assim como a
mobilização de diversos(as) agentes, na tentativa de construir uma
educação democrática para todos(as), com padrões nacionais de
qualidade para as instituições. Nesses debates tem ficado mais explícitos
que as duas facetas dessa política – formação e valorização profissional –
são indissociáveis, o que foi ratificado no documento final da Conae
(2014). (BRASIL, 2015, p. 7)

Embora tenhamos apresentado as seis teses defendidas pelos autores do documento
separadamente, é possível afirmar que elas estão associadas, uma vez que se apresentam
características que perpassam toda a argumentação. Essa associação pode ser verificada a partir
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do esquema a seguir:

Figura 27 – Esquema de associação das teses 1, 2, 3, 4, 5 e 6 – Parecer CNE/CP nº 2/2015
(Elaboração própria)

A argumentação dos autores das DCN 2015 gira em torno da necessidade de promover
a articulação de elementos que poderiam promover melhoria para a formação de professores
para a Educação Básica, tais como formação inicial e formação continuada; formação docente
e Educação Básica; ensino, pesquisa e extensão; teoria e prática. Seus autores apontam a BCN
como um meio fundamental para se alcançar melhoria da formação docente para a Educação
Básica e, consequentemente, valorização profissional.
Ao reforçar a necessidade de promover essas articulações, os autores afirmam, ainda
que implicitamente, que tais elementos são desenvolvidos de maneira dissociada, reforçando as
dicotomias da formação de professores.
Em estudo desenvolvido logo após a publicação das DCN de 2015, Dourado (2015, p.
316) aponta que o documento contém elementos importantes para a política nacional para a
formação dos profissionais da Educação. O autor se mostrava bastante otimista em relação à
melhoria da formação de professores, pois, segundo ele, a perspectiva de formação tal como
proposta pelo documento e a centralidade conferida à formação dos profissionais do magistério
da Educação Básica poderia contribuir para “a superação da dicotomia entre teoria e prática,
bacharelado e licenciatura, bem como propiciar efetiva articulação entre as políticas e
dinâmicas de organização, gestão e financiamento da educação, suas instituições e seus atores”.
No entanto, ao analisar os novos cenários de formação de professores no Brasil, Gatti et
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al. (2019) apontam que mesmo reconhecendo um movimento no sentido de promover uma
proposta curricular mais orgânica, que rompa com tais dicotomias nos cursos de licenciatura,
desde a aprovação da LDBEN, em 1996, um olhar mais detido não permite otimismo. Embora
haja boas iniciativas, as autoras sinalizam que elas não atingem a todos, ficando o retorno do
investimento do poder público e os esforços dos envolvidos no processo sempre aquém do
esperado, gerando um sentimento de insatisfação com a falta de políticas que promovam
articulação entre formação, valorização e desenvolvimento profissional.
A partir da análise do jogo argumentativo desenvolvido ao longo das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério
da Educação Básica (2015), foi possível identificar a representação social de formação inicial
e continuada compartilhada pelos sujeitos responsáveis por sua elaboração. Esta representação
social parece estar condensada pela metáfora “amálgama”, tal como cunhada por Tardif
(2012)18, que une as duas formações indissociavelmente, tendo como aglutinadora a BCN, que,
entendida como eixo estruturante, garante a formação dos profissionais da Educação.
Fundamentada na concepção de educação emancipatória e permanente, ela é defendida por seus
autores como forma de promover a melhoria da formação de profissionais do magistério.
Quanto à formação pedagógica, encontramos indícios de sua representação social, que
parece estar ancorada na articulação não apenas entre teoria e prática, mas, também, em outras
dicotomias, como as apontadas por Moreira e Maia (2016).
Como dito anteriormente, o documento, conforme apresentado por seus autores, parece
transferir a formação pedagógica para o exercício da profissão, pois nessa etapa se
“consolidariam” as articulações necessárias para a atuação docente. Tal deslocamento pode ser
explicado por meio do histórico da formação de professores no Brasil e sua institucionalização,
semeada pela tradição, que dissocia indissociáveis, e pelo desejo de superação, que anseia pela
articulação do que parece não articulável. É o que Cruz e Arosa (2014) denominaram de “dilema
pedagógico paradoxal”.
5.5. Entrevistas com professores de curso de Pedagogia
As entrevistas foram realizadas individualmente e, após a realização de suas
transcrições, foi desenvolvida a análise de cada uma delas. Apresentamos, a seguir, um quadro
com as características dos sujeitos participantes da pesquisa:

18

Amálgama é uma liga cristalizada, indissolúvel. Tardif (2012, p. 36) define que os saberes docentes são como se
fossem um amálgama “de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e
experienciais”, sendo, portanto, um saber plural.
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Sexo

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Fem.

Fem.

Fem.

Fem.

Fem.

Fem.

Idade

49

38

69

40

54

52

Formação

Ocupação
atual

Disciplinas que
leciona no curso
de Pedagogia

Licenciatura em
Psicologia;
Mestrado em
Psicologia Social;
Doutorado em
Psicologia Social.

Professora e
coordenadora de
curso de
Pedagogia em
universidade
pública federal.

Educação Especial;
Psicopedagogia;
Pensamento e
Linguagem.

Licenciatura em
Pedagogia;
Especialização em
Psicopedagogia;
Mestrado em Educação;
Doutorado em Educação.

Professora e
coordenadora de
curso de
Pedagogia de
universidade
pública estadual.

Processos de
Alfabetização;
Processo de
formação de
leitores e
escritores.

Curso Normal;
Licenciatura em
Pedagogia e Letras;
Especialização em
Alfabetização;
Mestrado em Educação
incompleto.

Professora e
coordenadora
de curso de
Pedagogia de
universidade
privada.

Como foi
responsável pela
criação do curso no
campus, lecionava
praticamente todas.

Licenciatura em
Pedagogia;
Mestrado em
Educação;
Doutorado em
Educação.

Professora de
curso de
Pedagogia de
universidade
privada.

O cotidiano
escolar: uma
prática social em
construção.

Licenciatura em
Pedagogia;
Mestrado em
Educação;
Doutorado em
Educação.

Professora de
curso de
Pedagogia de
universidade
pública
estadual.

Prática docente da
Educação Infantil;
Currículo;
Formação
continuada de
professores
alfabetizadores.

Curso Normal;
Licenciatura em Letras e
Filosofia;
Mestrado em Educação
Doutorado em Educação.

Professora de
curso de
Pedagogia de
universidade
pública
estadual.

Pesquisa e prática
pedagógica;
Processos de
Formação de
educadores;
Abordagens
pedagógicas em
EJA.

Licenciatura em Ciências
Biológicas;
Mestrado em Educação;
Doutorado em Educação
PhD em Educação.

Professora de
curso de
Pedagogia de
universidade
pública federal.

Multiculturalismo
na Educação;
Questões de
pesquisa.

Anos de
experiência
no Ensino
Superior

18

5

18

Experiências
anteriores

Atuação como
psicóloga e no setor
de educação
especial de escolas
de EF I de rede
pública e privada.

Professora
de EI (5 anos),
EF I (18 anos) e
EJA (7 anos) de
rede pública e
privada.
Professora de EI,
EF I, EF II, EM e
EJA (10 anos) de
rede pública;
Diretora de escola
de EF (30 anos);
Dona de creche
(3 anos).

23

Professora de
EF I (10 anos) de
rede pública;
Prof. de curso de
Pedagogia de
universidade
pública estadual
(19 anos).

18

Prof. aposentada de
rede pública
(EF I - foco na
alfabetização);
Professora de curso
de Pedagogia de
universidade
privada (6 anos).

21

Professora de EI,
alfabetização e
educação especial
(EF I) de rede
pública (19 anos);
Professora do curso
de Pedagogia de
universidade
pública federal
(18 anos).

.

P7

Fem.

59

21

Professora de
Ciências e Biologia
de EF II (9 anos);
Coordenadora de
EF II (4 anos).
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P8

P9

Fem.

Fem.

P10 Fem.

42

63

62

Licenciatura em Letras;
Especialização em
Linguística Aplicada;
Mestrado em Educação;
Doutorado em Educação.

Professora de
curso de
Pedagogia de
universidade
pública federal.

Prática de ensino;
Didática da Língua
Portuguesa.

Curso Normal;
Licenciatura em
Pedagogia;
Mestrado em Educação;
Doutorado em Educação.

Professora de
curso de
Pedagogia de
universidade
privada.

Alfabetização e
Letramento;
Organização do
trabalho
pedagógico.

Licenciatura em
Pedagogia;
Mestrado em Educação;
Doutorado em Educação.

Professora de
curso de
Pedagogia de
universidade
pública federal.

Currículo e
Cultura;
História da
Educação.

15

18

24

Professora
de EF I (11 anos),
de rede pública e
privada;
Professora de curso
de Inglês (6 anos).
Professora de EI e
EF I (15 anos) de
rede pública e
privada;
Coordenadora de
EF I (5 anos).
Professora de EI e
EF I (13 anos) de
rede pública e
privada;
Professora de curso
Normal (6 anos).

Legenda:
EI – Educação Infantil
EF – Ensino Fundamental
EF – Ensino Médio
EJA – Educação de Jovens e Adultos

Quadro 4 – Características dos sujeitos participantes da pesquisa
(Elaboração própria)

Participaram da pesquisa 10 professoras que ministram variadas disciplinas em cursos
de Pedagogia de três universidades do Rio de Janeiro, sendo quatro de universidade pública
federal, três de universidade pública estadual e três de universidade privada, entre elas as
coordenadoras dos referidos cursos.
Todos os sujeitos participantes da pesquisa são do sexo feminino. Embora não tenha
sido nossa intenção entrevistar apenas mulheres, como grande parte do corpo docente dos
cursos de Pedagogia é constituído por mulheres, todos os sujeitos que se mostraram disponíveis
a participar são do sexo feminino.
Em pesquisa divulgada no ano de 2019, corroborando os dados identificados em 2010,
Gatti e suas colaboradoras verificaram que as licenciaturas, em especial a Pedagogia, ainda se
caracterizam como cursos femininos (GATTI, 2010; GATTI et al., 2019). De acordo com o
levantamento mais recente das autoras, as alunas de curso de Pedagogia representam mais da
metade das estudantes de sexo feminino concluintes de todos os cursos de licenciatura (57,4%)
e, entre todos os estudantes dos cursos de licenciatura, as concluintes de Pedagogia
correspondem a 43,3%. A maciça presença feminina no curso de Pedagogia parece, de certo
modo, dar continuidade à trajetória da própria escolarização da mulher. A expansão dos cursos
normais ao longo do século passado, em razão das demandas de expansão da escola básica, fez
com que uma proporção significativa das jovens obtivesse acesso ao ensino de nível médio no
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país. A transferência de local tido como preferencial para a formação de professores para
atuarem na Educação Infantil e no primeiro segmento do Ensino Fundamental do curso Normal
para o curso de Pedagogia fez com que grande parte desse público feminino migrasse para o
referido curso de nível superior.
Com relação à formação das professoras entrevistadas, identificamos características
bastante semelhantes. Das 10 professoras, oito possuem mestrado e doutorado em Educação,
uma possui mestrado incompleto nessa área e apenas uma possui mestrado e doutorado em
outra área. No entanto, a formação das professoras na graduação apresenta certa diversidade.
Seis delas cursaram Pedagogia e as demais são oriundas de outros cursos. Somente três
professoras fizeram curso Normal antes de ingressarem no Ensino Superior.
As entrevistadas possuem entre 38 e 69 anos de idade e entre cinco e 24 anos de
experiência no Ensino Superior. No entanto, as professoras com maior idade não
necessariamente apresentaram mais experiência no Ensino Superior do que as mais jovens.
Tanto a faixa etária quanto o tempo de experiência nesse nível de ensino apresentaram uma
diversidade significativa.
A respeito das experiências anteriores a sua ocupação atual em curso de Pedagogia,
identificamos uma característica predominante no grupo de professoras. Das 10 entrevistadas,
nove tiveram experiência na docência no Ensino Fundamental I, um número bastante
significativo, considerando que as professoras foram convidadas a participar da pesquisa sem
que tivéssemos informações prévias acerca de sua experiência profissional.
Em relação às demais experiências anteriores, metade das professoras entrevistadas já
atuou na Educação Infantil, apenas duas delas no segundo segmento do Ensino Fundamental,
duas no Ensino Médio, sendo apenas uma na modalidade Normal, e duas na Educação de Jovens
e Adultos (EJA). Apenas uma delas atuou em direção escolar e duas em coordenação
pedagógica. De todas as entrevistadas, que são professoras que atuam em curso de Pedagogia,
três delas já possuíam experiência anterior neste curso em outras instituições.
Ao desenvolvermos a análise do discurso das professoras entrevistadas, buscamos
identificar, no decorrer desse processo, as referências a partir das quais elas desenvolviam a sua
argumentação em relação à formação pedagógica que vem sendo desenvolvida no curso de
Pedagogia. Cabe lembrar que os assuntos expostos para as professoras se posicionarem em
relação a eles se referiam ao atual modelo do curso de Pedagogia, à racionalidade prática e à
racionalidade técnica, à relação entre área de conhecimento e formação pedagógica, à natureza
da formação pedagógica e ao perfil do professor que se pretende formar (Anexo 3).
Ressaltamos que, conforme esclarece Castro (2016), independente de os indivíduos de
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um grupo social possuírem opiniões divergentes em relação a um fenômeno, eles se posicionam
em relação a esse fenômeno tendo como referência as representações que compartilham em
seus grupos de pertença. Portanto, no decorrer das análises, buscamos identificar essas
referências, a fim de acessar as representações sociais compartilhadas pelas professoras
entrevistadas e podermos, posteriormente, compará-las com as que foram identificadas nas
análises documentais.
Apresentamos uma síntese desse extenso processo de análise, estruturada de forma a
facilitar a compreensão do esquema argumentativo elaborado pelas professoras ao
argumentarem acerca da formação pedagógica com base nas representações sociais por elas
compartilhadas.
Embora as professoras entrevistadas exerçam a docência em cursos de Pedagogia de
universidades diferentes quanto à administração e embora parte delas também exerça a função
de coordenadora, o que poderia gerar certa diversidade de respostas às perguntas que lhes foram
feitas, ao empreender a análise, verificamos que seria possível analisá-las como grupo. Embora
com suas particularidades, as professoras demonstraram partir das mesmas referências ao
argumentarem sobre a formação pedagógica. Assim, consideramos para fim desta análise este
grupo de 10 professoras de curso de Pedagogia.
Foram identificadas, no discurso das professoras entrevistadas, quatro controvérsias que
giram em torno da formação pedagógica.
A primeira está relacionada a lacunas existentes na formação docente, que, segundo as
entrevistadas, vêm contribuindo para que o curso de Pedagogia permaneça sem uma clara
definição de sua identidade.
A segunda diz respeito à aplicabilidade das teorias estudadas pelos alunos do curso de
Pedagogia. A aplicabilidade dessas teorias é problematizada e, embora apontem que são
passíveis de aplicação, as professoras defendem que somente são aplicáveis quando os
professores optam por inserir prática às suas disciplinas teóricas, não sendo a teoria, por si só,
aplicável.
A terceira controvérsia está relacionada à responsabilidade pela prática no curso de
Pedagogia. Embora as entrevistadas defendam que o professor seja responsável por adicionar
prática às disciplinas teóricas, considerando a problemática do desequilíbrio e da falta de
associação entre teoria e prática, elas apontam o aluno do curso de Pedagogia como
corresponsável por essa associação.
Por fim, a quarta controvérsia gira em torno da dificuldade de se promover mudanças
significativas no modelo do curso de Pedagogia. Embora as professoras apontem que muito
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vem sendo discutido e algumas tentativas de alterações vêm sendo implantadas, elas sinalizam
que ainda se tem um modelo que “prende” o professor a uma “grade”, “engessando-o”. E, por
assim ser, apontam a formação continuada como uma forma de complementação da formação
inicial.
A figura 16 apresenta a defesa feita pelas entrevistadas em relação às lacunas existentes
na formação de professores que vem sendo realizada no curso de Pedagogia (tese 1), que
contribuem para a falta de definição da identidade do curso quanto ao seu perfil. Essa defesa
pode ser verificada a partir do esquema a seguir:

TESE 1 – HÁ LACUNAS GRAVES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
NO CURSO DE PEDAGOGIA

Argumento 1: Argumento 2:
Causa/efeito

Argumento 3:

Metáfora

Acordo 1:
A falta de definição
da identidade do
curso é um nó.
(fato)

Ilustração

Acordo 2:

Acordo 3:

Os licenciandos não Os professores do
estão sendo
curso de
preparados para
Pedagogia formam
atuarem com as
professores com
diversas
base na sua
especificidades para
experiência
as quais o curso se
profissional.
propõe a formar.
(fato)
(fato)

Acordo 4:
Muitos
professores do
curso de
Pedagogia não
aplicam a teoria
à prática.
(fato)

Figura 28 – Esquema argumentativo para a tese 1 – entrevistas
(Elaboração própria)

Embora a legislação atual para o curso de Pedagogia reconheça a docência como centro
da formação neste curso, é válido lembrar que ela é considerada em sentido bastante amplo,
abarcando a formação para atuação na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, incluindo-se a modalidade da Educação de Jovens e Adultos, e no curso Normal
em nível médio. Além disso, são consideradas como parte da docência as habilidades referentes
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à gestão administrativa e pedagógica dos espaços escolares. O curso também se propõe a formar
o pedagogo, englobando a compreensão da realidade educacional, tendo como referência os
domínios de conhecimentos constitutivos da área, além do desenvolvimento de habilidades para
intervir na realidade educacional.
A grande abrangência de formação a que se propõe o curso de Pedagogia gera discussões
acerca de sua identidade. A literatura sobre formação de professores no curso de Pedagogia
aponta posições distintas de autores em relação a essa problemática, conforme abordado nos
capítulos anteriores, mantendo-se como questão não solucionada.
As professoras entrevistadas apontam o fato de ainda não haver definição da identidade
do curso de Pedagogia quanto ao seu perfil (acordo 1) devido à grande abrangência de formação
proposta pelo curso (efeito), associando esse fato às lacunas existentes na formação do professor
(causa), ressaltando a gravidade dessas lacunas, conforme evidenciado nos trechos a seguir:

Eu acho que o curso não consegue definir se ele tá mais voltado pras
ciências da educação ou se pra docência... justamente porque tem as lacunas
da formação docente, tem as lacunas... (P1)
Acho que o curso não consegue definir bem essa identidade... entende? Não
sei se isso é bom ou mau, mas não consegue. (P9)
São muitas questões mal resolvidas. E isso interfere bastante. Eu não saberia
te dizer claramente qual a identidade do curso. Na legislação ele é um curso
de licenciatura, que forma para a docência, mas ele inclui tantas coisas nessa
docência... (P8)
Então, por muitos motivos isso é um nó... e... eu não saberia te dizer, né, não
é minha área, minha área específica... como eu te falei, eu sou da área da
educação especial. Então, eu não saberia te dizer se uma sobressai à outra,
não sei... eu penso que na formação tem lacunas muito graves, que a gente
pensa que podem ser minimizadas se a gente conseguir responder às propostas
das diretrizes atuais. (P1)

Visando dar ênfase à falta de definição da identidade do curso de Pedagogia, uma das
entrevistadas lança mão de uma metáfora, como mostra o trecho anterior (“Então, por muitos
motivos isso é um nó”), associando essa problemática a um nó, conforme ilustrado partir da
figura a seguir:
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Figura 29 – Ilustração da metáfora do “nó”
(Elaboração em parceria com o grupo de pesquisa)

O termo utilizado pela professora faz referência a uma situação estática, que se apresenta
como um obstáculo. Desatar um nó é, muitas vezes, uma tarefa difícil, que demanda bastante
tempo. E, embora se tenha feito grande esforço, pode-se conseguir desatá-lo ou não.
É como um nó que a entrevistada apresenta a questão identitária do curso de Pedagogia:
uma questão difícil de ser solucionada, que demanda bastante tempo e esforço e não há garantia
de que se consiga resolvê-la. Assim, reproduz-se um modelo sem delimitações precisas de seus
objetivos.
Buscando reforçar a defesa em relação às lacunas da formação docente, no decorrer das
entrevistas, as professoras também fazem uso de ilustrações. Uma delas diz respeito ao fato de,
atualmente, os professores não estarem sendo preparados para atuarem com as diversas
especificidades para as quais o curso se propõe a formar (acordo 2), como mostram os estratos
a seguir:
Todas as disciplinas eu acho que em alguma medida poderiam pensar aquilo
que vai acontecer com o aluno, futuro professor, quando ele tiver em sala de
aula, como facilitar essa realidade dele, porque senão a gente continua
perpetuando uma realidade um pouco perversa pro professor, que é essa
grande dificuldade que ele tem de começar a dar aula e ver que parece que
não adiantou nada todos aqueles anos que ele passou na universidade
estudando, lendo, produzindo. O professor em situação inicial de atuação
profissional acaba ficando meio que perdido, sem saber pra onde ir, o que
fazer, porque ele percebe uma lacuna muito grande entre aquilo que foi
discutido e aqueles conhecimentos de que vai precisar lançar mão ali,
imediatamente, no seu fazer em sala de aula. (P10)
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Embora a Pedagogia atualmente seja um curso que deve formar o licenciando
para a docência, eu acho que a forma como ela é apresentada na legislação,
abrangendo um campo tão grande de atuação, faz com que essa formação
fique um pouco dispersa. Aí fica um curso que quer formar pra tudo, mas
que não prepara pra nada. (P8)

Em relação a essa falta de preparo dos professores para atuarem com as diversas
especificidades para as quais o curso se propõe a formar, destacou-se, na fala das entrevistadas,
a formação para a alfabetização, que, em função de suas particularidades, parece ser uma grande
preocupação dessas professoras, como mostram os estratos a seguir:
O que a gente vê quando eles já tão quase saindo é que há lacunas no processo
de formação, lacunas muito importantes, tipo... eu não aprendi a
alfabetizar, eu não sei o que fazer quando estiver diante de uma turma de
primeiro ano hoje... Isso não é um aluno que fala... isso é quase... eu não posso
dizer que é a grande maioria, porque muitos aprendem de outras formas, né...
apesar da Universidade [...] E volto à questão, né... se eu não sei bem isso,
né, eu tolero, por exemplo, que alfabetização se dê ao longo de três anos. (P1)
Tem gente que não tem esse compromisso, que forma profissionais que não
se sentem aptos a enfrentarem esse problema da alfabetização ao saírem
daqui, entende? (P9)

Essas preocupações também foram registradas no estudo de Gatti et al. (2019, p. 28),
que, ao analisar a amplitude do conceito de docência posto pela legislação que vigora até os
dias de hoje para o curso de Pedagogia, destacaram a necessidade de se considerar que há
diferenças consideráveis em formar um professor alfabetizador e formar para outras
especialidades. Segundo as autoras, “há peculiaridades que devem ser consideradas e estas não
estiveram nas cogitações dos legisladores e nem presente nas propostas discutidas”.
Outra ilustração bastante presente no discurso das entrevistadas no que diz respeito às
lacunas da formação relaciona-se às práticas desenvolvidas pelos professores em sala de aula.
De acordo com elas, os professores de curso de Pedagogia formam os futuros professores com
base na sua experiência profissional (acordo 3). Assim, quando possuem experiência de atuação
na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, por exemplo, suas aulas são desenvolvidas de
uma maneira mais próxima dessa realidade da sala de aula. Os trechos que se seguem
evidenciam essa defesa:

Eu tive muita preocupação no período que eu dava aula de estágio que os
alunos montassem seus projetos político-pedagógicos, como se fossem montar
uma escola... e vários projetos que eu criava em cima da legislação. Mas eu
fazia por causa da minha experiência como professora e como diretora.
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Isso vai muito de cada professor. (P3)
Quando eu voltei pra fazer supervisão (referindo-se ao curso de Pedagogia na
época das habilitações), eu já estava na rede pública. E vou te dizer... eu
aproveitei muito o meu curso de administração (referindo-se à primeira
habilitação concluída), mas eu acho que se eu tivesse a experiência que eu
tinha quando eu fiz supervisão, seria muito mais enriquecedor. Eu não
concebo especialista em Educação que não tem uma inserção na gestão da sala
de aula. (P5)
Eu vejo um diferencial importante nos professores que atuaram na
educação básica. A gente trabalha de uma maneira muito mais realista com
os alunos do curso de Pedagogia. A nossa visão sobre a escola é muito mais
realista do que a das pessoas que a vida inteira só pensaram academicamente
nela. (P9)
Isso é uma coisa que tem muito a ver com a experiência do professor que
dá aquela disciplina. Então, muitos aspectos de ensino acabam sendo
incluídos. Acaba gerando uma diversidade, pois não há um padrão. Por
exemplo, você vai dar uma aula sobre algum assunto teórico. Aí você vai
discutindo isso com os alunos... “O que que você pensa sobre isso?”
“E quando você for professor?”... Então é uma coisa que não está
propriamente na ementa, no currículo e o professor opta por abordar aquilo.
(P10)

Portanto, de acordo com elas, os licenciandos ficam a mercê da experiência dos
professores que passarão por sua vida acadêmica. Destacamos que o professor formador é o
protagonista das práticas desenvolvidas no contexto da formação inicial. Isso implica
considerar que suas concepções, representações e formas de atuação interferem não apenas nas
práticas de formação inicial, mas também – e de forma significativa – na constituição
profissional do futuro professor, contribuindo para consolidar a imagem do magistério por ele
atribuída (ANDRÉ e ALMEIDA, 2017).
A P1 também compartilha da defesa de que os professores de curso de Pedagogia
formam os futuros professores com base na sua experiência profissional e é enfática ao falar da
ausência de formação pedagógica ao longo de toda a sua formação acadêmica. Segundo ela, a
base que tem para atuar no curso de Pedagogia vem da sua experiência profissional. Assim, a
professora aponta a necessidade de se ponderar a experiência dos formadores de professores.
Segundo ela:
Mas por que que eu sei? Por causa da ruptura que acontece a partir do que eu
trabalho, mas eu não aprendi isso. Eu não tenho formação pedagógica, né...
eu sou psicóloga. Então, eu não aprendi isso na minha formação, entende?
Nem no meu mestrado, nem no meu doutorado... mas eu sei pela prática, né...
então que prática que esses professores têm para saber mais ou menos, pelo
menos, né... não é conhecer cada item de cada conteúdo de cada disciplina de
cada série, mas, pelo menos, os grandes eixos, né? (P1)
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Compartilhando da ideia de que os professores do curso de Pedagogia formam
professores com base na sua experiência profissional, algumas das entrevistadas apontaram
possíveis soluções, como revela, por exemplo, o trecho a seguir:

Eu acredito que mesmo quando a parte teórica aparece desde o início, acaba
tendo que ser um movimento dos professores e penso que isso precisa
aparecer nas ementas, um movimento de articular essa teoria à prática,
né... (P2)

Reafirmando esse posicionamento, ainda, na tentativa de buscar soluções para essa
problemática, a P5 conta sobre uma aposta que a universidade em que ela trabalha fez:
Como eu disse... como eu entendo que projeto curricular é horizonte, nós na
faculdade demos prioridade... nós demos prioridade não... nós colocamos
como um item que pontuava em currículo os anos na Educação Básica
(referindo-se ao concurso para professor), por entender, por apostar que o
colega que tem uma inserção na Educação Básica de alguma forma vai
conseguir contextualizar alguns conhecimentos de uma forma mais
interessante. Mas isso é só uma aposta, isso não é garantia nenhuma. (P5)

A aposta feita pela universidade, conforme descrita pela entrevistada, parece ir ao
encontro do que defendem Gatti et al. (2019, p. 299). Segundo as autoras, “as práticas dos
formadores são tidas como parâmetro para o licenciando a despeito da qualidade que atribuem
a essas práticas, ou seja, a influência do formador está no que se quer ou não replicar”.
A P6 parte da mesma referência que as entrevistadas mencionadas anteriormente,
desenvolvendo, também, a defesa de que as aulas desenvolvidas no curso de Pedagogia são
pautadas nas experiências dos formadores de professores. No entanto, possui uma opinião
diferente quanto à necessidade de se procurar soluções para essa questão. Segundo ela:

Os professores não conhecem nem o currículo do curso de Pedagogia, quanto
mais o da Educação Básica. E “eles” você pode me incluir. Eu não tenho a
menor ideia de qual é a grade curricular do curso onde eu leciono. Conheço
um pouco melhor a educação básica, mas tudo vem do que eu fiz, da minha
experiência. Como eu sou (entrevistada menciona o cargo que ocupa), eu sou
obrigada a dialogar com essa base, mas acho que não sabem muito não. E
também não sei se precisam saber. Não sei muito bem qual seria a função. A
menos que eu seja professora de metodologia de tal disciplina, e aí eu tenho
que saber, porque eu não vou ensinar metodologia de um conteúdo que eu não
sei qual é, então, nas demais disciplinas, eu não vejo a menor necessidade.
(P6)
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Em relação a esse tipo de posicionamento de professores que atuam em curso de
Pedagogia, a P7 sinaliza:
Eu acho que isso tem a ver com a experiência profissional de cada um
mesmo. Então... assim... muitos dos nossos professores não só não têm a
vivência em sala de aula, mas também entendem a sala de aula numa outra
perspectiva, né... um pouco mais desvinculada desse aparato técnico,
didático-metodológico. (P7)

Essa afirmação nos leva a uma outra ilustração em relação às lacunas da formação,
presente no discurso das professoras entrevistas: de que muitos professores de curso de
Pedagogia não aplicam a teoria à prática (acordo 4). Essa defesa pode ser identificada no trecho
a seguir:
Então, tem uma lacuna aí entre a teoria e a prática. Embora alguns
professores se esforcem para inserir a prática nas disciplinas teóricas, muitos
ainda optam por não fazer. (P1)
A aplicabilidade das teorias estudadas pelos alunos do curso de Pedagogia é uma questão

fortemente abordada pelas entrevistadas. Em diversos momentos, elas problematizam a
aplicabilidade dessas teorias e, embora apontem que são passíveis de aplicação, sinalizam que
muitas vezes não são aplicadas, uma vez que os próprios professores optam por não inserir
prática às suas disciplinas teóricas.
Ao afirmar-se que uma teoria é “aplicável”, pressupõe-se que ela, por si só, possui uma
aplicabilidade. No entanto, é importante destacar que, de acordo com as professoras
entrevistadas, a teoria só é “aplicável” à medida que os professores optam por inserir prática nela
(tese 2). O desenvolvimento dessa argumentação pode ser verificado a partir do esquema a seguir:
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TESE 2 – AS TEORIAS SÃO APLICÁVEIS.

Argumento 1:

Argumento 2:

Argumento 3:

Incompatibilidade

Tautologia

Metáfora

Acordo 1:
Os professores do curso de
Pedagogia conseguem
fazer uma consistência
teórica inicial.
(fato)

Acordo 2:
“Teoria é teoria... teoria é
pra ficar num pedestal...”
(verdade)

Argumento 4:
Implicação lógica

Acordo 3:
Muitos professores
poderiam fazer uma prática.
(fato)

Figura 30 – Esquema argumentativo para a tese 2 – entrevistas
(Elaboração própria)

Em seu discurso, as entrevistadas afirmam que os professores de curso de Pedagogia
conseguem desenvolver uma formação teórica consistente (acordo 1). Porém, problematizam a
aplicabilidade dessas teorias, o que fica evidente nos seguintes trechos:
Eu acho que a gente consegue fazer uma consistência teórica inicial que dá
um certo chão, mas a aplicabilidade de verdade disso fica a desejar,
entende? (P1)
Então, acho que a gente tem uma tendência a construir um curso de
Pedagogia que tente dar um respaldo teórico, assim... um esqueleto teórico
que possa dar base para as práticas dos futuros professores... só é uma pena
que muitas vezes essas práticas não aconteçam na universidade. (P2)

Ao fazer alusão aos termos “chão” e “esqueleto”, as professoras fazem uso de premissas
incompatíveis em relação à teoria e à prática que são desenvolvidas no curso de Pedagogia. Os
termos são utilizados pelas entrevistadas ao se referirem à teoria, afirmando ser algo
desenvolvido de maneira consistente pelos professores de sua equipe. A forma como as
entrevistadas se colocam, nos leva a uma interpretação preliminar de que a teoria é apresentada
ao licenciando como algo que dá sustentação, segurança, que se constitui como uma base para
que ele vá adiante. Espera-se que o futuro professor possa tomar como base as teorias a ele
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apresentadas para desenvolver a sua prática docente. No entanto, logo em seguida, as
entrevistadas revelam que a aplicação da teoria “fica a desejar”. As entrevistas realizadas
revelam que é necessário que os próprios professores façam adaptações em suas disciplinas de
maneira a transformar a teoria em prática aplicada para o licenciando.
Visando reforçar essa defesa em relação à prática desenvolvida no curso de Pedagogia,
a P1 lança mão de uma afirmação bastante categórica, de que “teoria é teoria” e, sendo assim,
deve ficar em um pedestal (acordo 2), conforme exposto a seguir:
[...] parece que teoria é teoria... teoria é pra ficar num pedestal... a gente
fala “Amém” pra teoria, mas não aplica. (P1)

A entrevistada atribui à sua afirmação o estatuto de verdade, como uma premissa
incontestável. Para tal, argumenta, primeiramente, por meio de uma tautologia, utilizando o
termo “teoria” como definição do que seria teoria. Embora a professora faça uso de dois termos
igualmente grafados para construir tal definição, ela atribui a eles sentidos diferentes. O
segundo é apresentado como algo divino, intangível. Com o objetivo de explicar essa tautologia,
dando maior sustentação à sua defesa, em busca da adesão de sua posição, a professora utiliza
uma metáfora. Ela faz uso desse recurso persuasivo usando o termo “pedestal”, conforme
ilustrado por meio da figura a seguir:

Figura 31 – Ilustração da metáfora do “pedestal”
(Elaboração própria)

A entrevistada se vale da imagem do pedestal para divinizar a teoria, atribuindo a ela
características de algo que é tido como inquestionável. E, conservando o caráter divino da
teoria, conclui a sua argumentação afirmando que os professores dizem “Amém” para a teoria,
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mas não a aplicam. O termo “Amém”, que significa “Assim seja”, possui um teor conclusivo e
é normalmente utilizado em situações de concordância, quando se quer demonstrar aprovação
incondicional. A maneira como a professora se expressa ao longo da entrevista revela a sua
condescendência em relação à forma como a teoria vem sendo apresentada no curso de
Pedagogia. Além disso, reforça o estatuto de verdade por ela atribuído a essa realidade
estagnada. Dessa forma, a entrevistada reitera o seu discurso em relação à falta de aplicação da
teoria à prática por parte de muitos professores.
Compartilhando dessa defesa, a P4 aponta a falta de tempo hábil para se desenvolver
tudo o que se espera do curso de Pedagogia e aponta uma possível forma de se equacionar essa
situação:
Então, a questão aí pra mim é de qual é a equação possível, porque existe
muito mais coisa a ser ensinada do que cabe num curso de quatro anos.
Então, a melhor ideia pra mim é pluralizar ao máximo, é fazer sempre uma
perspectiva que considere a prática e sempre uma perspectiva prática que
mostre ao estudante onde está a teoria daquela prática, de modo que ele saia
instrumentalizado para se deparar com as surpresas da prática e ter a que
recorrer pra devolver à prática uma resposta eficiente.

Embora haja, na literatura sobre formação de professores, consenso acerca da
imprescindibilidade de se desenvolver uma formação que articule teoria e prática, promovendo
uma estreita relação entre esses elementos ao longo de toda a formação, esse tema ainda é alvo
de estudo de muitos autores, conforme abordado em diversos momentos deste trabalho
(ANDRÉ, 2009; 2015a; GATTI, 2010; 2011; 2013/2014; 2014; SCHEIBE e DURLI, 2011;
SCHEIBE e BAZZO, 2013; 2016; MOREIRA e MAIA, 2016; CRUZ, 2017; PIMENTA, 2017;
ROLDÃO, 2017; LÜDKE e SCOTT, 2018; GATTI, et al, 2019; MAIA, 2019).
Ao desenvolver uma investigação sobre os temas mais abordados nas produções
acadêmicas sobre formação de professores, Gatti et al. (2019) constataram que o desafio dos
formadores em articular o conhecimento teórico com a prática pedagógica ainda é ressaltado
pela maioria dos estudos. Segundo as autoras, há uma expectativa muito grande em superar o
distanciamento entre o que se ensina e o como se ensina, para melhor preparar os futuros
professores para a formação profissional.
No entanto, esse desafio ainda está longe de ser superado no âmbito da formação inicial,
conforme apontam as análises documentais que desenvolvemos ao longo deste estudo. O
discurso dos autores do Parecer CNE/CP nº 5/2005, que deu origem à Resolução CNE/CP nº
1/2006, instituindo as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia evidencia que a
articulação entre teoria e prática no curso de Pedagogia é insuficiente para o exercício da
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profissão docente. Uma vez que esta se mostra insuficiente, os autores do documento sinalizam
a imprescindibilidade de formação continuada e do exercício da profissão docente como formas
de se consolidar a formação pedagógica do professor.
Assim como a distância entre teoria e prática no curso de Pedagogia permeia o discurso
de todas as professoras entrevistadas, a possibilidade de aplicação da teoria também está
presente ao longo de toda a argumentação. E, para dar sustentação a essa defesa, as entrevistadas
afirmam que muitos professores poderiam “fazer uma prática” ao ministrarem suas disciplinas
teóricas (acordo 3). No entanto, conforme revelam os trechos que se seguem, colocam tal
afirmação no campo da escolha, referindo-se ao fato de que muitos professores optam por não
fazê-la:
Eu tento levar essa discussão para as minhas aulas, mas eu vejo ainda muitos
professores que poderiam fazer uma prática optando por não fazer,
optando por manter disciplinas teóricas apenas, entende? (P1)
[...] é uma prática possível, né, que pode acontecer dentro da sala de aula, não
requer nenhum outro dispositivo pra isso acontecer... alguns professores
optam por isso e outros não. (P4)
Não que toda teoria tenha por si só um conhecimento aplicado, não é isso,
mas fazer acho que o professor deveria fazer uma mediação entre essa
teoria e a prática... como é que isso se reflete na prática ou em que que isso
nos dá um suporte pra pensar algum tipo de prática, sabe... (P2)
Eu acho que deveria haver um movimento por parte dos professores de
desenvolver cada vez mais essa formação pedagógica. Claro que muitos
professores fazem isso, né, mas não sei até que ponto todos fazem. Acho
que deveria haver um consenso com essa preocupação de direcionar as
discussões cada vez. (P10)

As afirmações feitas pelas entrevistadas em relação à atuação dos professores ressaltam
que esta é uma realidade suscetível a mudanças, que está associada, de acordo com elas, ao
desejo do professor. E, buscando reforçar a adesão do sentido por elas atribuído à
“aplicabilidade” das teorias, seu discurso revela a utilização de uma implicação lógica. Ela é
evidenciada na seguinte relação, presente no discurso das entrevistadas: Se o professor pode
optar por desenvolver (ou não) uma prática em suas disciplinas teóricas, então, as teorias são
“aplicáveis”.
É conveniente evidenciar que a argumentação desenvolvida pelas entrevistadas em
relação à “aplicabilidade” da teoria à prática está baseada numa questão de opção, no campo da
escolha do professor do curso de Pedagogia. As professoras não compartilham do significado
de que toda teoria, por si só, pressupõe prática e enfatizam que ela só é passível de aplicação
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uma vez que os professores optam por inserir prática à teoria. Assim, defendem que cabe ao
professor adicionar prática às suas disciplinas teóricas (tese 3), o que é representado no esquema
a seguir:

TESE 3 – CABE AO PROFESSOR ADICIONAR PRÁTICA ÀS DISCIPLINAS TEÓRICAS.

Argumento 1:

Argumento 2:

Ilustração

Dissociação
de noções

Acordo 1:

Acordo 2:
Não é possível ter
prática vivenciada
nas disciplinas
do curso.
(verdade)

Os professores
promovem atividades
e discussões que visam
tornar suas disciplinas
mais práticas. (fato)

Argumento 3: Argumento 4:
Causa/efeito

Metáfora

Acordo 3:
O aluno precisa
fazer a “ponte” entre
teoria e prática.
(fato)

Argumento 5:
Implicação
lógica

Acordo 4:
O aluno de
Pedagogia aprende
na lida.
(fato)

Figura 32 – Esquema argumentativo para a tese 3 – entrevista
(Elaboração própria)

Fica evidente, ao longo das entrevistas, a defesa das professoras em relação à tarefa do
professor do curso de Pedagogia de adicionar prática às disciplinas teóricas. Cada uma delas
parece querer deixar registrado o cumprimento da sua parcela de responsabilidade por essa
tarefa. Assim, em diversos momentos da entrevista, mencionam as ações que adotam ao
ministrarem suas próprias disciplinas, visando tornar suas aulas mais práticas (acordo 1), para
que o licenciando se sinta mais preparado para exercer a docência. E, ao fazerem isso, afirmam
que essas são ações individuais, que desenvolvem com seus alunos, o que não quer dizer que
aconteça nas disciplinas ministradas pelos demais professores. Os trechos a seguir revelam essa
defesa:

Então, essa é uma discussão que eu tento levar com meu grupo... O que que
é possível fazer em cada disciplina pra colocar um pouco de prática
naquilo? (P8)
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Eu entendo que... para mim... se a gente tá num curso de licenciatura,
quando eu chego em sala de aula, eu falo isso para os meus alunos: “Vocês
para mim não são alunos, vocês são professores em formação. A postura de
vocês precisa ser de professor e a minha postura é a de quem está formando
professor, de que está formando alguém que mesmo que hoje você não queira
estar em sala de aula, mesmo que você ache ‘não, eu nunca vou entrar numa
sala de aula’... eu vou te dar um diploma que você vai entrar, então, se você
decidir entrar, você precisa saber o que fazer” [...] não me interessa quem quer
ser professor ou não quem quer atuar em empresa. Tá na minha frente ali na
sala de aula, é um professor em potencial, vamos dizer assim, né [risos]... Mas
essa é uma postura que eu assumo. (P2)
É como eu te disse... eu tenho muita preocupação em fazer com que os
alunos vivenciem esses momentos mais práticos nas minhas disciplinas.
Mas isso vai muito de cada professor. (P3)
Então... a cara que eu tento dar pras minhas disciplinas é essa, assim... é
de alguém que vai estar e sala de aula um dia e que precisa saber o que fazer,
ainda que não tenha certeza, né... não quero que ninguém saia das minhas
aulas com certezas absolutas, não é isso não, mas acho que precisa saber por
onde começar, acho que precisa ter cartas na manga, sabe... (P9)
Então... o que eu tento fazer nas minhas disciplinas... mas... assim... eu não
tenho muita dúvida de que minhas disciplinas são um ponto fora da curva,
né?(P1)

É importante valorizar o empenho pessoal dos formadores que, por meio de ações
comprometidas com a formação docente, buscam fornecer aos licenciandos meios para que
possam lidar, de forma autônoma, com os desafios com os quais virão a se deparar ao longo de
sua prática docente. No entanto, não se pode minimizar a importância do desenvolvimento de
ações de âmbito institucional, para que a tarefa formativa não se restrinja ao interior de uma
disciplina. Almeida e Abuchaim (2016) destacam a necessidade de desenvolver projetos de
formação de maneira integrada e articulada, envolvendo todos os componentes curriculares.
Demonstrando ter consciência de que sua tese (a defesa de que cabe ao professor
adicionar prática às disciplinas teóricas) é associada por muitos educadores a algo que lhes
parece ruim (a falta de prática nas disciplinas), a P1 busca dissociá-la dessa ideia para que possa
fazer com que seu auditório venha a aceitar sua tese mais adiante. O esquema a seguir ilustra
essa dissociação de noções:
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Termo 1:
Observação

PRÁTICA

Não é ideal.

Termo 2:
Vivência

É ideal.

Figura 33 – Esquema de dissociação da noção de prática
(Elaboração própria)

A noção de prática, apresentada como unitária, é dividida em dois termos: a prática que
tem que ser vivenciada e a prática desenvolvida por meio da observação. A professora defende
uma proposta de prática de discussão a partir da observação de situações de vivência prática,
apresentando todas as qualidades dessa proposta, que é o que torna possível algo que os outros
dizem ser impossível. No entanto, ela própria afirma não ser, de fato, prática o que realiza
(acordo 2). Esse jogo argumentativo pode ser identificado no seguinte trecho:
Sempre que eu ministro essa disciplina, que é a educação especial, ao final do
período, eles precisam trazer uma observação que eles fizeram numa escola
regular que tenha uma criança especial incluída, só serve se for esse modelo,
porque o que eu quero é justamente ver que tipo de inclusão tá sendo feita lá.
Então, ao longo do período eles vão pra uma escola, observam essa criança,
né, fazem um relato de campo sobre essa criança e, no final do período, eles
apresentam pro grupão o que eles viram, né... e aí a gente tenta fazer
conjecturas sobre isso... se há inclusão, se não há, se se aproxima um pouco
do modelo que eles aprenderam teoricamente, se tá de acordo com a lei, se tá
fora da lei... então... a gente vai discutir isso... de uma forma minimamente
prática, né... não é prática no sentido de que não são eles que fazem, né...
mas eles vão a campo e veem lá o campo e trazem isso para cá... e tem sido
muito legal, tem sido muito rico. (P1)

Compartilhando da ideia de que não é possível ter prática vivenciada nas disciplinas do
curso de Pedagogia, a P4 também se posicionada. Porém, de uma forma bastante categórica:

Não adianta... todo curso, por mais que traga a teoria da prática, ele não será
prático. (P4)

De uma maneira geral, o discurso das professoras versa sobre a “aplicabilidade” da
teoria à prática. O trecho a seguir apresenta as impressões da P6 em relação a essa
“aplicabilidade”, que, segundo ela, é alvo de queixa dos alunos:
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Hoje tem muito essa questão de uma dicotomia entre teoria e prática [...]
essa relação entre teoria e prática não é bem equacionada. Fica muito uma
coisa da prática nos estágios, não necessariamente tem acompanhamento do
estágio, que deveria ter, e uma queixa que os alunos têm é que tem pouca
prática. Mas eu não sei nem se a questão é de quantidade de prática e teoria,
mas de promover uma relação maior entre a teoria e a prática. (P6)

Essa demanda dos licenciandos por mais prática no curso de Pedagogia está bastante
presente no discurso das professoras entrevistas, conforme ilustram os trechos a seguir:
Ontem, por exemplo, a gente teve uma reunião... a gente tá em processo de
reforma curricular... ontem tivemos uma reunião sobre o ponto de vista dos
alunos com relação ao currículo e uma coisa que ficou muito forte foi essa
fala em relação à pouca atenção aos aspectos práticos, à rotina da escola,
ao cotidiano da escola, aos aspectos mais relacionados à prática didática
metodológica, por aí... (P4)
Os alunos se ressentem disso, eles falam isso... “Eu queria ver na prática
isso acontecendo”... “Eu quero ver na prática como é que eu introduzo
conceitos que eu aprendi em Pensamento e linguagem”, por exemplo, “Eu
quero ver como é que eu identifico questões de interação no dia a dia de uma
sala de aula, como é que eu identifico questões”... (P1)
A gente podia se voltar um pouco mais para a prática... e até porque é
uma demanda dos alunos mesmos... eles pedem muito, pedem muito
mesmo, pedem na disciplina, pedem aqui na coordenação, pedem nas reuniões
em que há representação dos alunos... (P2)

De acordo com as entrevistadas, o fato de ser tarefa do professor adicionar prática às
disciplinas teóricas e de muitos professores optarem por não fazê-la (causa) faz com que o aluno
precise estabelecer por si mesmo uma conexão entre teoria e prática (efeito). E conforme as
falas das próprias professoras evidenciam, esse é um fato do qual os licenciandos se ressentem.
Eles buscam a ajuda da coordenação e dos professores, porém, sem grandes perspectivas de
mudança, precisam, eles mesmos, construir essa “ponte” entre teoria e prática (acordo 3). No
entanto, o discurso das entrevistadas revela que essa ainda é uma tarefa bastante desafiadora
para eles:
A impressão que dá é que os alunos não conseguem fazer muitas pontes
entre a teoria e a prática, né... (P3)
Então, quando eles identificam que olhar o pensamento de uma criança, por
exemplo, em desenvolvimento é vê-la falando, usando algo que ela aprendeu
a falar, né... ele consegue fazer alguma conexão entre teoria e prática... (P1)
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Então, eu acho que isso é uma ponte que a gente pode ajudar os alunos a
fazerem desde o início, né... tentando inserir eles num contexto de escola, já
que se trata de uma formação em licenciatura, né... mesmo que fisicamente
estejamos em contexto de sala aula na universidade... (P2)

Ao desenvolverem sua argumentação, algumas das entrevistadas se valem de uma
metáfora bastante utilizada no campo da Educação: “ponte”. Elas associam o termo “ponte” à
ligação que o licenciando deve fazer entre teoria e prática, conforme ilustrado por meio da
figura a seguir:

Figura 34 – Ilustração da metáfora da “ponte”
(Elaboração em parceria com o grupo de pesquisa)

Uma ponte liga dois lugares que se encontram naturalmente separados. Uma vez que as
professoras afirmam que cabe ao professor adicionar prática às disciplinas teóricas, deduz-se
que um elemento está originalmente separado do outro. Esse recurso persuasivo é utilizado a
fim de enfatizar a falta de relação entre a teoria e a prática, mostrando serem dois assuntos
distintos, que não se relacionam naturalmente, precisando de algo que estabeleça uma conexão
entre eles. E essa tarefa recai sobre o licenciando, que, segundo apontam as entrevistas, aprende
na “lida” (acordo 4), ou seja, no próprio exercício da profissão, apesar da universidade,
conforme registrado nos trechos a seguir:

Muitos aprendem de outras formas, né... apesar da universidade... e
assim... eu acho que é legal, apesar da universidade, aprendem na vida,
aprendem fazendo, aprendem, enfim... na lida. (P1)
Às vezes, eu acho que o aluno fica numa abstração muito grande, ele pode ter
uma dificuldade enorme de trazer aquela discussão teórica pra realidade da
sua formação, mas, no final das contas, com a prática da sala de aula, ele
acaba aprendendo. (P3)
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Pode-se organizar a argumentação das entrevistadas por meio de uma implicação lógica,
que é evidenciada na seguinte relação, que permeia o discurso das professoras: Se cabe aos
professores a tarefa de adicionar prática às disciplinas teóricas do curso e eles optam por não
fazê-la, então, recai sobre os alunos a tarefa de fazer essa “ponte” entre teoria e prática. E se o
modelo do curso não favorece essa ponte, então, o aluno aprende na “lida”, apesar da
universidade.
Assim, pode-se dizer que, embora as entrevistadas apontem a impossibilidade de o
licenciando vivenciar uma prática no curso de Pedagogia como uma verdade, uma premissa
incontestável, elas apresentam o fato de o aluno fazer a “ponte” entre teoria e prática e o fato
de aprender na “lida” como possibilidades de aplicabilidade da teoria apreendida no curso à sua
prática. E, ao desenvolverem a sua argumentação, deixam claro que a forma como a teoria é
apresentada pelos professores do curso de Pedagogia não constitui um impedimento para que
seja aplicada à prática, uma vez que, segundo elas, o licenciando, embora com uma certa
dificuldade, vai aprender a fazer a conexão entre esses dois elementos “na vida”, “na lida”,
“apesar da universidade”.
Embora sucessivas reformas venham ocorrendo no âmbito da formação de professores
no curso de Pedagogia, a partir do reconhecimento da docência como centro dessa formação,
pesquisas apontam que o cenário continua pouco animador no que diz respeito à preparação do
futuro professor (CRUZ, 2017; LÜDKE e SCOTT, 2018; GATTI et al, 2019). Em relação a
esse cenário, a P3 é bastante categórica:
Não vejo muita mudança não... não vejo muita mudança... ainda sinto que
o curso de Pedagogia precisa mudar, ainda tá naquele “cuspe giz”, os alunos
sentados um atrás do outro e a gente dando aula... tem que mudar... embora já
tivesse nos últimos anos mudando, trazendo novas metodologias... (P3)

Outras professoras, no entanto, quando indagadas sobre o assunto, procuram destacar
os avanços da legislação para a formação de professores no curso de Pedagogia. Porém, deixam
transparecer, ao longo de seu discurso, que as mudanças que acontecem “no papel” ainda estão
distantes da realidade da sala de aula das universidades.
Pelas normas, né... pelas bases legais, o curso de Pedagogia precisa ser uma
licenciatura, então, a gente aqui não trabalha com a Pedagogia como
bacharelado, a Pedagogia é licenciatura [...] Mas às vezes, eu acho que ele
tem cara de bacharelado [risos]. Exatamente porque eu não vejo uma cara
muito de voltar a atenção para as questões da sala de aula, para as questões
do ensino, para as questões didático-metodológicas, as especificidades do
processo de ensino. (P2)
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De uma certa forma, os cursos em geral, não só a Pedagogia, embora haja
autonomia, é claro, eles têm que obedecer a diretrizes, né... que são propostas
nos diversos governos. Então, a gente tem que seguir essas diretrizes. As
diretrizes atuais dizem que o curso de Pedagogia tem que ter uma
articulação entre teoria e prática, ele não pode seguir o modelo 3 + 1. [...]
Então, eu acho que já avançamos nisso. As diretrizes mais recentes já
apontam pra isso, né... (P7)

Em relação a essas “mudanças”, algumas professoras buscam esclarecer o que, de fato,
vem acontecendo e apontam a mentalidade dos professores como um fator dificultador na
efetivação de mudanças significativas no curso de Pedagogia, que faz com que se perpetuem
comportamentos que já fazem parte de uma tradição. Segundo elas:
Com as diretrizes de 2006 já houve uma boa mudança, mas tem muita coisa
ainda para mudar, porque a mentalidade não muda. A política tá muito
boa no papel. Os cursos continuam os mesmos. Pode ser até que agora dê
uma guinada, estão tendo muitas mobilizações. Olha que eu participei de
muitas reformas. Mas acho que havia um comprometimento muito pequeno.
Tá muito só na teoria. (P9)
Acho que isso é uma questão principalmente de tradição, de uma grande
dificuldade de reformulação dos currículos das universidades. Então, acho
que desde quando a universidade no Brasil começou, em 1920, [...] que a gente
percebe uma espécie de consolidação de um modelo que a gente incorporou
de outros países e que acabou se perpetuando. Então, por mais que as DCN
coloquem que a formação pedagógica do professor tem que estar imbricada
com a formação teórica desse professor, por uma questão de tradição, de
perpetuação de uma prática, isso tem uma certa dificuldade de ser
implementado. (P10)

Mesmo com as redefinições da legislação, a forma tradicional de inserção institucional
dos docentes no curso de Pedagogia não se alterou. Conforme apontam Monfredini et al.
(2013), Gatti (2015) e Gatti et al. (2019), o corpo docente dos cursos não é constituído de modo
que os futuros professores tenham conhecimentos teórico-práticos sobre Educação Infantil,
Alfabetização e sobre tantas outras funções a que o curso se propõe a formar, permanecendo
uma formação ampla e genérica, fundada nos aspectos teóricos, que não tem respondido aos
desafios atuais.
Pode-se perceber que, embora algumas professoras abordem essa questão de uma
maneira mais direta e outras busquem um caminho mais sinuoso, ainda existe bastante
dificuldade em se promover mudanças efetivas no modelo do curso de Pedagogia (tese 4). O
desenvolvimento dessa argumentação pode ser verificado a partir do esquema a seguir:
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TESE 4 – É MUITO DIFÍCIL MUDAR O MODELO DO CURSO DE PEDAGOGIA.

Argumento 1:

Argumento 2:

Argumento 3:

Metáfora

Implicação lógica

Causa/efeito

Acordo 1:
O modelo do curso de
Pedagogia “prende” o
professor a uma “grade”,
“engessando-o”.
(lugar do preferível)

Acordo 2:
A formação pedagógica
no curso de Pedagogia é
um equívoco fundante.
(verdade)

Acordo 3:
A formação inicial
precisa ser
complementada.
(verdade)

Figura 35 – Esquema argumentativo para a tese 4 – entrevistas
(Elaboração própria)

Embora as professoras entrevistadas apontem diversas lacunas no curso de Pedagogia,
as quais já foram abordadas anteriormente, a dificuldade em estabelecer mudanças ainda é
visível. Quando questionadas acerca dos possíveis motivos para essa dificuldade, as
entrevistadas buscaram elementos que pudessem expressar essa realidade. Segundo elas:

A gente importou esse modelo, que é seriado e é vinculado a uma grade,
né... penso que é isso que prende de alguma forma e faz com que se repita
[...] porque a gente ficou engessado mesmo num modelo assim, num modelo
de pré-requisito, num modelo seriado mesmo. (P1)
O que a gente tá tentando fazer é mexer nesse modelo, mas é muito difícil,
né... Isso implicaria mexer com disciplinas, que implicaria
mexer professores, que implicaria mexer com horários... enfim, né... é uma
estrutura muito grande e que eu acho que é difícil de mudar, né... (P3)
Os cursos de Pedagogia foram se modificando ao logo do tempo. Quando a
gente estudava Pedagogia antigamente, a gente se formava pro magistério das
disciplinas pedagógicas e pras habilitações de fora de sala de aula, supervisão,
orientação e administração, depois é que à medida em que o tempo foi
passando os cursos passaram a formar também em nível superior o professor
para pré-escola e pra primeira à quarta série, até que a LDB de 1996 tornou
isso obrigatório, “impedindo” que o professor de primeira à quarta tivesse só
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a formação de Ensino Médio. A Lei obriga, depois a Lei cai, mas a essa altura,
o que já era uma cultura se consolida e não sai mais. (P6)

Para desenvolver a sua defesa em relação à dificuldade de mudar o modelo do curso de
Pedagogia, as professoras fazem uso de uma série de metáforas. Inicialmente, a P1 faz alusão
à grade curricular do curso, utilizando um jogo de palavras para destacar que essa “grade” é o
que “prende” o modelo, fazendo com que seja muito difícil “mexer” nele. Por fim, ela associa
o professor do curso de Pedagogia a algo que está “engessado”. A figura a seguir sintetiza as
imagens evocadas pela entrevistada:

Figura 36 – Ilustração sintética das metáforas da “grade”, da “prisão” e do “gesso”
(Elaboração própria)

Esse recurso é utilizado pela professora com função persuasiva, a fim de associar o
modelo de formação do curso de Pedagogia a algo estático. A P3 busca dar ênfase à dificuldade
de se mexer em tal modelo, de se fazer alterações, o que implicaria mexer com disciplinas,
professores e horários. Além disso, a imagem do professor engessado nos remete a algo
absolutamente sensível a mudanças. Se mexer, “dói”. Portanto, não se mexe para não “doer”.
E, conforme constatado pela P6, essa realidade se consolida, não havendo, consequentemente,
mudança (acordo 1).
Em seu jogo argumentativo, as professoras fazem afirmações que vão da causa para o
efeito e do efeito para a causa, num moviento contínuo de ida e volta, sendo um fator
impedimento do outro e vice-versa. Segundo elas, porque o modelo do curso é engessado
(causa), ele não muda (efeito); e porque não muda (causa), permanece engessado (efeito).
Fazendo uso de mais um elemento metafórico, a P4 se refere a esse modelo como um “círculo
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vicioso”. Segundo ela:

O problema desse modelo é como que a gente sai dele, porque ele criou um
círculo vicioso. A nova resolução de 2015, que supostamente passa a ser
oficial para todos os cursos a partir de julho de 2018, até tenta subverter esse
modelo, né, mas... (P4)

A figura a seguir sintetiza o engendrar da argumentação das professoras em relação à
dificuldade de implantação de mudanças no curso de Pedagogia e aos possíveis motivos para
tal:

Figura 37 – Ilustração sintética das metáforas em relação à dificuldade de implantação
de mudanças no curso de Pedagogia
(Elaboração própria)

Associar o modelo do curso a um círculo vicioso foi o recurso que a P4 encontrou para
dar ênfase a essa característica permanente de ações e consequências que resultam numa
situação que parece sem saída: o efetivo preparo do professor que se forma no curso de
Pedagogia para exercer a docência, ou seja, a sua formação pedagógica. Fazendo uma reflexão
sobre os possíveis motivos dessa situação, a P8 eclarece:
A lógica do curso é uma lógica que separa teoria de prática e isso pra mim
é um equívoco fundante. A gente tinha que não separar teoria de prática para
melhorar o curso. (P8)
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Ao longo da realização das entrevistas, foi possível perceber a ênfase que as professoras
dão à falta de articulação entre as teorias e as práticas pedagógicas no curso de Pedagogia. Em
praticamente todos os assuntos abordados, elas se voltavam para a falta de articulação entre
esses elementos. As entrevistadas associam a formação pedagógica no curso de Pedagogia à
articulação entre teoria e prática, que, conforme seu discurso aponta, é insuficiente para o
exercício da docência.
No extrato da entrevista anteriormente destacado, a P8 sintetiza as impressões das
demais professoras entrevistadas em relação à articulação entre teoria e prática, o que se pode
verificar pelos diversos trechos de suas falas registrados ao longo desta análise. E ela o faz de
maneira bastante categórica. Segundo a professora, a lógica do curso de Pedagogia é “um
equívoco fundante”, ou seja, o curso foi desenvolvido ao longo de todos estes anos tomando
como base o “equívoco” que o constituiu: a separação entre teoria e prática (acordo 2). A
argumentação é desenvolvida por meio da seguinte implicação lógica: As professoras associam
a formação pedagógica no curso de Pedagogia à articulação entre teoria e prática. Se a
articulação entre esses elementos é um equívoco fundante, então, a formação pedagógica é um
equívoco fundante.
Uma vez que a formação pedagógica desenvolvida no curso de Pedagogia é insuficiente,
e, tendo em vista a dificuldade de se promover mudanças efetivas no curso, as professoras
entrevistadas apontam um meio de compensar essa falta. Assim como identificado nos
documentos dos quais apresentamos a análise anteriormente, a formação continuada é
apresentada por elas como uma possibilidade de complementação da formação pedagógica do
professor (acordo 3). Pode-se identificar essa argumentação nos trechos a seguir:

É o que eu sempre recomendo ao meu aluno... porque ele aprende muito
pouco disso tudo. Por isso que eu digo que hoje o aluno tem que buscar
meios de complementar a sua formação. O aluno tem que buscar o seu
conhecimento. Porque é muita coisa! Então eu sempre digo pro meu aluno
“Onde você se sente feliz, se sente bem, busque se aperfeiçoar”. Acho que
hoje a Pedagogia por si só não basta. (P3)
Eu penso que a gente inicia o processo de formação na graduação, mas essa
formação vai se aprofundar na pós-graduação. Pelo menos assim eu
entendo até o dia de hoje. Eu acho que é a melhor saída, a melhor
possibilidade. (P7)
Eu já começo dizendo para as minhas alunas na formação inicial: Nós estamos
em processo e continuaremos em processo. Essa ideia da formação
continuada, eu gosto dessa ideia, muito embora haja uma crítica por parte de
alguns educadores. Eu não compartilho dessa ideia de que a formação
continuada é atualização, é reciclagem, é capacitação, não, porque a formação
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continuada faz parte de um processo de subjetivação desse professor, que
nunca vai se acabar, só com a morte. (P5)

Em relação a essa necessidade de complementação da formação inicial, a P6 faz uma
reflexão, levando em consideração as diversas funções para as quais o curso de Pedagogia se
propõe a formar. Nas palavras dela:
Agora... se o curso de Pedagogia dá conta disso tudo, óbvio que não dá. Ele
dá hoje uma formação generalista do pedagogo e ele, ou enquanto
licenciando ainda no curso de Pedagogia, vai complementar a sua formação
se ele já sabe a área de atuação que ele pretende, ampliando o leque de
optativas, fazendo estágios, fazendo atividades de extensão em que ele
incorpore os conhecimentos, experiências e práticas de determinadas áreas, ou
ele vai, como a própria LDB dizia, no caso da gestão, fazer isso em curso de
pós-graduação. Então, eu acho que o curso de Pedagogia dá a base pra ele
exercer essas funções desde que ele aprimore a formação dele pra exercêlas. Pra docência não, pra docência deveria... é... ele sai habilitado pra isso...
é... o bom desempenho dele na vida profissional vai depender também da
própria formação continuada dele, do comprometimento com a sua própria
formação. (P6)

No que tange à docência, percebe-se uma certa hesitação em sua fala. Provavelmente
por tratar-se de um curso de licenciatura, que pressupõe a formação do professor, a entrevistada,
inicialmente, se sente obrigada a dizer que o professor do curso em que trabalha sai
verdadeiramente habilitado para exercer essa função. No entanto, assim como as demais
professoras, termina seu discurso admitindo que o futuro professor depende da formação
continuada para que possa ter um bom desempenho na sua vida profissional.
Embora tenhamos apresentado separadamente a análise das quatro teses defendidas
pelas professoras entrevistadas, a título de facilitar a compreensão do jogo argumentativo por
elas desenvolvido ao abordar a formação pedagógica realizada no curso de Pedagogia, elas
estão diretamente relacionadas. As lacunas existentes na formação são o ponto de partida para
que as entrevistadas façam sucessivas implicações, que indicam como representam a formação
pedagógica no atual modelo de formação do curso de Pedagogia. O esquema a seguir sintetiza
o engendramento da argumentação desenvolvida pelas professoras ao longo das entrevistas
realizadas:
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Há lacunas graves na
formação de
professor no curso
de Pedagogia.
(teses 1)
As teorias, por si
só, não são
aplicáveis à prática.
(teses 2)
É necessário que o
professor adicione prática
às disciplinas teóricas, e,
não o fazendo, o aluno
aprende na lida.
(tese 3)
A formação inicial precisa ser
complementada, visto que, no
curso de Pedagogia, permanece
um modelo de formação que
“prende” o professor a uma
“grade”, “engessando-o”, sem
que se consiga sair desse
“círculo vicioso”, reforçando
um “equívoco fundante”.
(tese 4)

Figura 38 – Esquema de associação das teses defendidas pelas entrevistadas
(Elaboração própria)

Em diversos momentos da entrevista, as professoras sinalizam que há lacunas graves na
formação de professores no curso de Pedagogia, tais como a falta de formação necessária para
que o professor possa atuar nos diversos segmentos da Educação para os quais o curso se propõe
a formar e o fato de muitos professores do curso não aplicarem prática à teoria. Segundo elas,
as lacunas da formação contribuem para a permanência da falta de definição da identidade do
curso de Pedagogia.
Diante desse cenário, as entrevistadas, que não compartilham do significado de que toda
teoria, por si só, pressupõe uma prática, atribuem ao termo “aplicabilidade” o sentido de que a
teoria só é “aplicável” à medida que os professores optam por inserir prática nela. E, por assim
ser, sinalizam que cabe aos professores, ao ministrarem suas disciplinas teóricas, inserir
possibilidades de prática. No entanto, afirmam que muitos professores optam por não promover
a conexão entre teoria e prática em suas aulas, fazendo com que essa tarefa seja atribuída ao
licenciando, que, muitas vezes só aprende, de fato, na “lida”, no cotidiano do exercício
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profissional.
As professoras associam a formação pedagógica no curso de Pedagogia à articulação
entre a teoria e as práticas pedagógicas, e apontam que, desde a sua origem, ela é desenvolvida
de modo equivocado, um “equívoco fundante”. A dificuldade em se promover mudanças
efetivas nessa realidade do curso de Pedagogia reforça a cristalização de um modelo de
formação arraigado a suas origens históricas, que “prende” o professor a uma “grade”.
Sentindo-se “engessado”, preso a um “círculo vicioso”, ele fica impossibilitado de promover
mudanças que alterem significativamente o atual modelo do curso de Pedagogia.
A partir da análise do jogo argumentativo desenvolvido pelas professoras ao longo das
entrevistas, foi possível identificar sua representação social de formação pedagógica no curso
de Pedagogia. Esta parece estar ancorada, assim como identificado nos documentos analisados,
na articulação entre teoria e prática, uma vez que em seus discursos fica evidenciada a
necessidade de serem inseridas atividades práticas às disciplinas teóricas. Esse parece ser o
meio encontrado por alguns professores para buscar desenvolver uma formação que possa
preparar o futuro professor para exercer suas atividades profissionais. Porém, depreende-se do
discurso das entrevistadas que a implantação de mudanças que promovam a superação dessa
dicotomia ainda não ocorreu, sendo ainda um desafio.
Na argumentação desenvolvida pelas professoras, esse desafio fica evidenciado quando
elas relacionam a formação pedagógica a elementos para além da formação inicial, visto que,
no curso de Pedagogia, permanece um modelo de formação que “prende” o professor a uma
“grade”, “engessando-o”, sem que se consiga sair desse “círculo vicioso”, reforçando um
“equívoco fundante”. Tal equívoco nos direciona, novamente, ao “dilema pedagógico
paradoxalmente constituído” identificado por Cruz e Arosa (2014) a respeito da articulação
entre teoria e prática e que nos faz associá-lo a outro dilema bem conhecido: “se correr o bicho
pega, se ficar o bicho come”19.

19

Título de peça de teatro de Oduvaldo Vianna Filho e Ferreira Gullar (1966), que expressa um dilema insolúvel.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa buscou identificar, analisar e comparar as representações sociais de
formação pedagógica no discurso de professores de curso de Pedagogia de universidades
públicas e privadas do Rio de Janeiro e em documentos legais. Os documentos selecionados
para fins desta investigação foram: Parecer CNE/CP nº 5 (BRASIL, 2005), que deu origem à
Resolução CNE/CP nº 1 (BRASIL, 2006), a qual institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o curso de Pedagogia, Licenciatura; Parecer CNE/CP nº 2 (BRASIL, 2015a), que deu
origem à Resolução CNE/CP nº 2 (BRASIL, 2015b), a qual institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação
Básica; Documento Final do XII Encontro Nacional da ANFOPE (BRASIL, 2004); e
Documento Final do XVII Encontro Nacional da ANFOPE (BRASIL, 2014).
Para tanto, foram propostas as seguintes questões: (1) Que crenças, valores e
comportamentos são associados à formação pedagógica no Curso de Pedagogia, de acordo com
os documentos analisados? (2) De acordo com o discurso dos professores, como a formação
pedagógica tem contribuído para a prática docente que os egressos do curso de Pedagogia
realizarão em turmas de Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental? Que
contribuições são apontadas pelos professores entrevistados? (3) De que maneira as
representações sociais dos professores entrevistados acerca da formação pedagógica estão
orientando as suas práticas em sala de aula?
A pesquisa, de abordagem qualitativa, foi norteada pela Teoria das Representações
Sociais, desenvolvida por Serge Moscovici, que se refere às informações, crenças, atitudes e
valores compartilhados por um grupo a respeito de um dado objeto social, baseando-se na
abordagem processual, em que se busca identificar as representações sociais por meio de seus
processos formadores: objetivação e ancoragem.
A fim de atingir o objetivo proposto, recorremos à Teoria da Argumentação como uma
possibilidade para acessar as representações sociais, por permitir uma investigação com base
no discurso a partir da intenção do locutor de persuadir seu auditório. Os documentos
selecionados e as entrevistas realizadas foram analisados com base no Modelo da Estratégia
Argumentativa (MEA), desenvolvido por Monica Rabello de Castro e Janete Bolite-Frant,
fundamentado na Teoria da Argumentação, buscando explicar os momentos de negociação dos
interlocutores, evidenciando como suas hipóteses (acordos) se ligam às teses por eles
defendidas, tendo como base uma situação controversa, que nem sempre aparece de forma
explícita em suas interações.
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Ao destacar o discurso persuasivo inscrito nos documentos analisados no que tange à
formação pedagógica no curso de Pedagogia, entendida por nós como disciplinas e práticas que,
articuladas, darão ao futuro professor a base necessária para lidar, com autonomia, com as mais
diversas situações que poderão surgir ao longo de sua prática docente, identificamos a
persistência de algumas defesas que perpassam esses documentos. É importante ressaltar que,
como analisamos o discurso implícito nos referidos documentos, o que encontramos em alguns
deles foram indícios da representação social compartilhada por seus autores.
Os autores do Documento Final da ANFOPE de 2004 associam a formação dos
profissionais da Educação à concepção de docência ampla que, sendo central na formação de
professores, pode superar a fragmentação no curso. Em relação à formação pedagógica, seus
autores recorrem à Base Comum Nacional (BCN), indicando-a como solução para superar uma
formação que ainda dicotomiza teoria e prática, fruto de antigas cisões: o modelo “3+1”, que
opunha o bacharel e o licenciado, e a formação do técnico e a formação do professor. Assim, a
formação pedagógica é associada às mudanças sugeridas pelos autores do documento para a
reorganização dos cursos de Pedagogia, centrada na unidade entre teoria e prática.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, que analisamos por
meio do Parecer publicado em 2005, propõe a formação em licenciatura, reconhecendo a
docência como centro da formação, sendo ela considerada em sentido amplo, conforme
registrado no Documento Final da ANFOPE, que sintetiza o debate que antecedeu a publicação
das referidas Diretrizes. Seus autores associam a formação pedagógica à articulação entre teoria
e prática, bastante próxima da representação social de formação pedagógica que intentamos
identificar no Documento Final ANFOPE de 2004. No entanto, a estrutura do curso proposta
pela legislação parece não contemplar a consolidação dessa formação pedagógica na formação
inicial. Os autores do documento transferem a formação pedagógica para a formação
continuada e o exercício da profissão. Além disso, apontam o licenciando como corresponsável
pela articulação entre teoria e prática.
No Documento Final da ANFOPE de 2014, seus autores retomam a defesa pela Base
Comum Nacional de formação para os profissionais da Educação Básica, defendida pelos
membros de sua associação desde 1983, como uma forma de superar a fragmentação no curso.
Quanto à formação pedagógica, os autores do documento a relacionam à construção de bases
sólidas para a formação de professores e afirmam que a formação compreende o domínio dos
conteúdos da Educação Básica e dos conhecimentos pedagógicos, parecendo referir-se à
articulação entre teoria e prática.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos
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Profissionais do Magistério da Educação Básica, publicadas em 2015, apresentam orientações
para a formação inicial e continuada dos profissionais do Educação Básica a partir da definição
de BCN, princípio historicamente defendido pela ANFOPE, visando promover uma formação
que dê conta das práticas a serem desenvolvidas na Educação Básica. Seus autores relacionam
a formação pedagógica à articulação não apenas entre teoria e prática, mas, também, em outras
dicotomias que se fazem presentes no curso de Pedagogia, as quais abordamos ao longo deste
trabalho. No entanto, essa formação pedagógica parece, também, não ter sido contemplada por
este documento. Seus autores transferem a formação pedagógica para o exercício da profissão,
visto que nessa etapa se “consolidariam” as articulações necessárias para a atuação docente.
Embora haja nos documentos analisados um consenso acerca da imprescindibilidade de
alteração na estrutura do curso de Pedagogia, de forma que melhor contemple a formação
pedagógica, em que a docência constitua efetivamente o foco de atuação dos professores deste
curso, essa é uma questão que ainda não foi solucionada. A transferência de responsabilidade
pela formação pedagógica de formação inicial para a formação continuada e para o exercício
da profissão evidenciam as fragilidades do curso de Pedagogia no sentido de preparar o futuro
professor para exercer a sua profissão. Pode-se depreender, portanto, do discurso dos autores
dos documentos analisados que o curso de Pedagogia ainda se encontra arraigado a suas origens
históricas, à tradição, base solidamente edificada ao longo da história de sua institucionalização,
em que se considera a formação inicial como espaço privilegiado para a construção de
conhecimentos teóricos, sendo as práticas distantes da realidade da sala de aula.
Analisamos o discurso de dez professoras que atuam em cursos de Pedagogia de três
universidades do Rio de Janeiro, buscando identificar as referências a partir das quais
desenvolviam a sua argumentação em relação à formação pedagógica que vem sendo
desenvolvida nos cursos de Pedagogia oferecidos pelas instituições onde trabalham.
Identificamos, como definido pela Teoria das Representações Sociais, que a dificuldade em
romper com a tradição do modelo de formação inicial do curso de Pedagogia está pautada nas
crenças e valores que os professores formadores carregam consigo e compartilham uns com os
outros por meio de suas conversas travadas em seus locais de trabalho, nos eventos dos quais
participam, nos mais diversos lugares que frequentam e que, por sua vez, orientam suas práticas,
impedindo-os, muitas vezes, de buscar novos caminhos que contemplem a consolidação da
formação pedagógica ao longo da formação inicial.
O discurso das professoras entrevistadas, pautado em suas crenças e valores, revela a
necessidade de se propor uma formação que articule teorias educacionais e práticas pedagógicas
ao longo do curso, de forma a garantir uma base sólida de formação, que minimize os obstáculos
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com os quais o futuro professor irá se deparar ao iniciar na profissão docente. Embora tenham
consciência dessa necessidade, seu discurso revela que, desde a sua origem, a formação
pedagógica é desenvolvida de modo equivocado, considerada um “equívoco fundante”, um
modelo de formação que “prende” o professor a uma “grade”, que, sentindo-se “engessado”,
fica preso a um “círculo vicioso”, impossibilitado de promover mudanças que alterem
significativamente o curso de Pedagogia.
Mesmo tendo havido uma série de mudanças na legislação, o discurso das entrevistadas
evidencia que a implantação de determinadas mudanças na prática não ocorreu, constituindose ainda um desafio. Assim, a formação pedagógica pouco tem contribuído para a prática
docente que os egressos do curso de Pedagogia realizarão em turmas de Educação Infantil e dos
anos iniciais do Ensino Fundamental. Os professores formadores têm buscado inserir atividades
práticas diferenciadas às suas disciplinas teóricas, mas, muitas vezes, essa prática se dá apenas
por meio de observação por parte dos licenciandos, o que efetivamente está longe de ser
articulação entre teoria e prática. Uma vez que a formação inicial não dá conta do preparo do
futuro professor, as entrevistadas apontam a necessidade de complementação por meio da
formação continuada, reforçando, assim, o “círculo vicioso”, originado pelo “equívoco
fundante” sob o qual o curso de Pedagogia foi se constituindo: a histórica separação entre teoria
e prática.
Embora com suas características particulares, as quais apresentamos anteriormente, os
documentos selecionados e as entrevistas realizadas para fim desta pesquisa se assemelham
bastante no que diz respeito à representação social de formação pedagógica no curso de
Pedagogia. Esta parece estar ancorada na articulação entre teoria e prática, sendo necessárias
mudanças que reorganizem o curso de Pedagogia priorizando a unidade entre estes extremos.
Também é consenso no discurso contido no material analisado que, embora algumas tentativas
de mudança tenham surgido ao longo dos anos, o curso de Pedagogia ainda se encontra
arraigado a suas origens históricas, submetendo a consolidação da formação pedagógica à
formação continuada e ao exercício da profissão docente.
Embora estejamos diante de um cenário pouco otimista, é mister prosseguir na busca
pela melhoria da formação no curso de Pedagogia, em especial, no que se refere à formação
pedagógica dos futuros professores. Associações como a ANFOPE, que, ao longo de toda a
história de sua criação, lutam por esse ideal, nos fazem crer que a mudança é possível se não
nos deixarmos levar pelo discurso da dificuldade, que vem, há tanto tempo, reforçando o
imobilismo, fruto do apego à tradição.
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ANEXO – Parecer de aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética
da Universidade Estácio de Sá
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APÊNDICE 1 – Instrumento de coleta de dados (Parte I)

Perfil
Sexo: ( ) Feminino

( ) Masculino

Idade: ( ) menos de 20 anos
( ) 21 a 25 ( ) 26 a 30 ( ) 31 a 35
( ) 41 a 45 ( ) 46 a 50 ( ) mais de 50 anos

( ) 36 a 40

Qual é a sua formação? (Marque todas as opções pertinentes)
( ) Normal Médio (

) Normal Superior (

) Normal Pós-Médio

Graduação:
( ) Licenciatura em: _____________________________ Instituição: __________________
( ) Bacharelado em: _____________________________ Instituição: __________________
( ) Especialização em: ___________________________ Instituição: __________________
( ) Mestrado em: ________________________________ Instituição: __________________
( ) Doutorado em: _______________________________ Instituição: __________________

Experiência profissional:
Tempo de magistério (Marque todas as opções pertinentes):
Educação Infantil: ( ) até 5 anos ( ) 6 a 10 ( ) 11 a 15 ( ) 16 a 20 ( ) 21 a 25 ( )
( ) mais de 25
Ensino Fundamental I: ( ) até 5 anos ( ) 6 a 10 ( ) 11 a 15 ( ) 16 a 20 ( ) 21 a 25
( ) mais de 2
Ensino Fundamental (II): ( ) até 5 anos ( ) 6 a 10 ( ) 11 a 15 ( ) 16 a 20 ( ) 21 a 25
( ) mais de 25
Ensino Médio: ( ) Científico ( ) Técnico ( ) Normal
( ) até 5 anos ( ) 6 a 10 ( ) 11 a 15 ( ) 16 a 20 ( ) 21 a 25 ( ) mais de 25
Ensino Superior: ( ) até 5 anos ( ) 6 a 10 ( ) 11 a 15 ( ) 16 a 20 ( ) 21 a 25 ( ) mais
de 25
Disciplina(s) que leciona no Ensino Superior:
( ) Conteúdo específico – Quais?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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( ) Conteúdo pedagógico – Quais?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ocupa ou ocupou outros cargos na Educação? Quais?___________________________________________________________________________
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APÊNDICE 2 – Instrumento de coleta de dados (Parte II)
Entrevista conversacional
Nós vamos abordar cinco assuntos em relação ao curso de Pedagogia e você pode ficar à
vontade pra falar sobre eles.
ASSUNTO I:
O primeiro diz respeito aos modelos de formação dos cursos de Pedagogia. Na década de 1930,
quando foram criadas as licenciaturas, os cursos adotaram um modelo que ficou conhecido
como “3+1”, que tinha aquela formação dos três anos teóricos mais um ano de formação
pedagógica. De lá pra cá, muito já foi discutido, muitas propostas surgiram...
Como você percebe a estrutura do curso de Pedagogia hoje?
Você vê uma persistência desse modelo? E por quê?
Você se identifica com o modelo do curso onde trabalha?
ASSUNTO II:
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de racionalidade técnica, em que os
cursos de formação oferecem disciplinas de conteúdo específico e de conhecimentos
pedagógicos que deverão, futuramente, ser aplicadas às situações de sala de aula pelo professor,
e o modelo da racionalidade prática, em que a escola não é vista apenas um lócus de aplicação
de conhecimentos previamente adquiridos e, sim, como um espaço de criação e reflexão, no
qual novos conhecimentos são gerados e modificados pela prática.
Como você vê cada um desses modelos... as vantagens e desvantagens de cada uma dessas
racionalidades?
Você vê uma maior aceitação dos professores aqui do curso por qual desses modelos de
racionalidade?
ASSUNTO III:
O próximo ponto é sobre as diversas ênfases formativas que o curso de Pedagogia oferece. Os
estudiosos se dividem quanto ao foco do curso. Enquanto uns defendem que a formação deve
se centrar na aquisição de um sólido conhecimento das ciências da educação, outros consideram
que o curso deve ser mais voltado para a docência.
Qual posição você acha que prevalece no curso em que você trabalha?
Você vê uma ênfase em alguma dessas áreas de formação?
ASSUNTO IV:
Agora vamos falar um pouquinho sobre a definição do perfil do professor e do currículo da
Educação Básica. No curso em que você trabalha, há uma discussão sobre o perfil do professor
que se quer formar? Como essa questão é abordada?
Os professores do curso de Pedagogia têm conhecimento dos currículos da educação básica,
com os quais vão se deparar ao ingressarem no mercado de trabalho?

198

APÊNDICE 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS
____________________________________________________________________________
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Nome: .........................................................................................................................................................
Sexo:

Masculino ( ) Feminino ( ) Data Nascimento: ........../........../........

Endereço: ...................................................................................................................................................
Bairro: ..................................................................... Cidade: .....................................................................
Telefone: (.....)......................................................... Email: .......................................................................
Título do Protocolo de Pesquisa: Representações sociais de formação pedagógica em documentos
legais e no discurso de professores de curso de Pedagogia
Subárea de Investigação: Ciências Humanas
Pesquisadora responsável: Nome – Clara Corrêa da Costa
Instituição – Universidade Estácio de Sá
Endereço – Av. Dom Hélder Câmara, 9098 – bloco 03 – ap. 203
Telefone – 25977213 / 987298131
Email – correa.clara@outlook.com
Avaliação do risco da pesquisa:
( x ) Risco Mínimo

( ) Risco Médio

( ) Risco Baixo

( ) Risco Maior

Objetivos e Justificativa: O objetivo deste trabalho é identificar, analisar e as comparar as
representações sociais de formação pedagógica no discurso de professores de curso de Pedagogia de
universidades públicas e privadas do Rio de Janeiro e em documentos legais selecionados. Os resultados
obtidos poderão indicar possíveis caminhos para a superação de um modelo tradicional de formação que
ainda persiste.
Procedimentos: Realização de entrevistas individuais com professores de curso de Pedagogia.
Riscos e inconveniências: Pode-se considerar uma pequena possibilidade de algum professor sentir-se
constrangido em responder algum questionamento que lhe for feito.
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Potenciais benefícios: Contribuição para o debate e melhoria da qualidade da formação dos professores
no curso de Pedagogia.

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: “Representações sociais de formação pedagógica por professores do curso
de letras (Português/Inglês) e professores de inglês do ensino fundamental”. 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, _____ de ____________________ de ________.

____________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa

____________________________________
Assinatura do Responsável da Pesquisa

